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24th APDR Congress
‘Intellectual Capital and Regional Development: New landscapes and challenges for space planning
After 23 years, the APDR’s Annual Congress returns to the University of Beira Interior, for positioning intellectual capital
and regional development as a key theme for public policies and the agenda of the collaborative community of
politicians, entrepreneurs, researchers and citizens interested in promoting endogenous growth, combined with the
institutions, systems and new functional and integrative type designs, for promoting symbiosis among economic, social
and political agents, in the joint task of (re) designing a new competitive space, at the regional level.
In this context, the central theme chosen is of major importance, since it is urgent to expand the ongoing debate on the
importance of identifying, monitoring and managing the different components of regional-based intellectual capital, in
order to stimulate a structural change in the scope of innovation and development regimes, funded on endogenous
growth factors.
The 24th APDR Congress aims to address different questions, namely: What are the regional development models
applicable in peripheral and low population density economies? How can intellectual capital promote regional
development? Are higher education institutions a vehicle that promotes quality of life and innovation at the level of
cities? Can services contribute to sustainable regions? How to plan regional space from a perspective of entrepreneurial
and innovative ecosystems? How to finance regional planning and development? What transport networks should the
trans-European regions have? What should be the new productive specializations in the regions? Can sport be a motor
for regional development?
We wish you a good Conference!
João Leitão (Local organizer Chair) and Francisco Carballo-Cruz (President of the APDR)
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RESUMO
A relação entre cultura e desenvolvimento, segundo a ótica humanista interpreta a cultura como uma dimensão fundamental de
qualquer processo de desenvolvimento e como um instrumento de fortalecimento da independência, soberania e identidade das
comunidades, tal como preconiza a Declaração da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, Mondiacult (1982). Neste contexto,
as políticas culturais e, em seu âmbito, os equipamentos culturais, aparecem como instrumentos capazes de resgatar, através da
preservação da memória e da educação, este sentido mais humano e profundo do desenvolvimento, ampliando o acesso dos
cidadãos ao conhecimento à produção e difusão de manifestações de sua própria identidade. O exercício desse direito cultural deve
ser garantido pelo Estado, de maneira indistinta e a sua evidência perceptível espacialmente. Neste trabalho, toma-se o caso de
Salvador - BA cidade conhecida por sua importância histórica e pela relevância do seu patrimônio histórico-cultural. Este artigo
utilizou-se de revisão bibliográfica e pesquisa documental focada nas análises de materiais disponibilizados pelos órgãos de gestão
cultural, além de observações de campo. Concluiu-se que, em relação à distribuição dos equipamentos culturais, Salvador é marcada
por um cenário de grande desigualdade,uma vez que 54% dos equipamentos culturais disponíveis para a população encontram-se
concentrados em 8 de seus 160 bairros (SILVA, 2014) Tal quadro de concentração de equipamentos culturais resulta em insuficiência
de produção, falta de equipamentos culturais em bairros periféricos, desvalorização da cultura com características endógenas e
formação de um eixo tradicional excludente de cultura na cidade, acentuando o cenário de pobreza já instalado na metrópole baiana.
Palavras-chave:Desenvolvimento, Equipamentos Culturais, Salvador

CULTURE AND DEVELOPMENT: A PORTRAIT OF THE CONCENTRATION OF CULTURAL EQUIPMENT IN SALVADOR - BA
ABSTRACT
The relationship between culture and development, according to the humanist view, interprets culture as a fundamental dimension
of any development process and as an instrument for strengthening the independence, sovereignty and identity of communities, as
advocated by the Declaration of the World Conference on Cultural Policies, Mondiacult (1982). In this context, cultural policies and,
in their scope, cultural equipment, appear as instruments capable of rescuing, through the preservation of memory and education,
this more humane and profound sense of development, increasing citizens' access to knowledge, Production and diffusion of
manifestations of their own identity. The exercise of this cultural right must be guaranteed by the state in an indistinct manner and
its evidence must be perceptible spatially. In this work, we take the case of Salvador - BA city known for its historical importance and
for the relevance of its historical and cultural heritage. This article used bibliographic review and documentary research focused on
the analysis of materials made available by the cultural management bodies, as well as field observations. It was concluded that, in
relation to the distribution of cultural equipment, Salvador is marked by a scenario of great inequality, since 54% of the cultural
equipment available to the population is concentrated in 8 of its 160 neighborhoods (SILVA, 2010) Such a concentration of cultural
equipment results in insufficient production, lack of cultural equipment in peripheral neighborhoods, devaluation of the culture with
endogenous characteristics and the formation of a traditional culture excluding axis, accentuating the poverty scenario already
installed in the city.
Keywords: Cultural Equipments,Development, Salvador

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto de uma pesquisa1 que objetivava analisar a potencial contribuição do patrimônio cultural de origem africana
existente no Cabula, para o desenvolvimento territorial do bairro, através de processos participativos de gerenciamento do turismo.
O bairro do Cabula faz parte do chamado “Miolo de Salvador”, área que se situa no centro da Península que abriga a Cidade,
densamente povoada, majoritariamente por uma população negra e de baixa renda.
Quarta maior cidade do País, com uma população estimada de 2.9 milhões de habitantes em 2016 (IBGE, 2017), Salvador é uma
cidade de expressiva história colonial, tendo se constituído como uma das mais antigas colonizações urbanas da América Latina.
Reconhecida como a cidade mais negra fora do continente africano, tem nas manifestações religiosas e artísticas e nos hábitos e
costumes trazidos pelos escravos, influências étnicas de variadas procedências marcadas em sua configuração urbana.
No decorrer da pesquisa mencionada, constatou-se a existência de espaços culturais importantes que não eram reconhecidos pelas
políticas culturais vigentes, a exemplo dos terreiros de candomblé, enquanto inexistiam equipamentos oficiais mantidos pelo poder
público que possibilitassem a produção e fruição da cultura por aquela comunidade.
Partindo do entendimento humanista da relação entre cultura e desenvolvimento, preconizado pela Declaração da Conferência
Mundial sobre Políticas Culturais, Mondiacult (1982), que interpreta a cultura como uma dimensão fundamental de qualquer
processo de desenvolvimento e como um instrumento de fortalecimento da independência, soberania e identidade das
comunidades, objetivou-se, com esse artigo, partindo da inquietação despertada pelo estudo no bairro do Cabula, investigar como
as políticas existentes para o setor asseguram o exercício desse direito fundamental por parte do restante da população de Salvador.

1

Dissertação intitulada de “Cabula: patrimônio disfarçado de bairro – possibilidades de desenvolvimento territorial através de abordagens participativas de turismo” de
autoria de Paulo Henrique Oliveira Silva, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador –UNIFACS.
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Neste contexto das políticas culturais, os equipamentos culturais, aparecem como instrumentos capazes de resgatar, através da
preservação da memória e da educação, este sentido mais humano e profundo do desenvolvimento, ampliando o acesso dos
cidadãos ao conhecimento e à produção e difusão de manifestações de sua própria identidade. Ao mesmo tempo, os equipamentos
culturais se constituem na dimensão visível e concreta da presença dessas políticas e da preocupação com o favorecimento do acesso
à cultura.
Metodologicamente, utilizou-se como base de dados para a análise, o levantamento do Censo Cultural de Salvador, do ano de 2006,
último estudo realizado. Os registros foram inseridos na base cartográfica ArcGIS, possibilitando a visualização da distribuição espacial
dos equipamentos entre os bairros da Cidade e confrontando essa distribuição com o nível de pobreza de cada área, esta última
informação compilada pela Secretaria de Combate a Pobreza e diponibilizada, cartograficamente, pela Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) em 2005.
O artigo está dividido em três sessões além dessa Introdução e da Conclusão. Na primeira, aborda-se a importância da dimensão
cultural do desenvolvimento; em seguida, na segunda sessão, é feita uma breve retrospectiva das políticas culturais em Salvador e,
finalmente, na terceria parte, se apresentam os resultados da pesquisa.

2. AS DIMENSÕES DA CULTURA E O DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO
O Direito à Cultura integra a Declaração dos Direitos Universais do Homem, notadamente em seu artigo 27, que estabelece: “Toda a
pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico
e nos benefícios que deste resultam.” ONU (1948) Todavia, o caminho até a definição do que, efetivamente, se constitui esse direito
tem sido longo, e sujeito a muitos avanços e retrocessos, uma vez que tangencia temas capazes de romper o equilibrio das estruturas
políticas e econômicas estabelecidas. Pelos mesmos motivos, a sua aplicação ainda está muito aquém do verificado em relação a
outros direitos fundamentais, raramente se constituindo em uma prioridade das ações governamentais.
A segunda Conferência Mundial sobre Políticas Culturais – Mondiacult, ocorrida no México, em 1982, é considerada o marco histórico
das discussões sobre cultura e desenvolvimento. Wanderley Jr., Volpini (2017); Rangel (2008). Naquele evento, promovido pela
UNESCO, e fruto de uma série de outras conferências 2 e manifestações eclodidas nos anos 70, buscou-se discutir as questões
fudamentais relacionadas com a cultura, no mundo contemporâneo, e formular novas diretrizes que reforçassem a dimensão cultural
do desenvolvimento e a necessidade de se colocar a noção de identidade cultural no centro do debate.
Longe de refutar o caráter dialético da relação existente entre cultura e desenvolvimento, o relatório final da Conferência pontuou,
na sessão específica que aborda essa interrelação3, em termos gerais, que:
a) a cultura constitui uma dimensão fundamental do processo de desenvolvimento e ajuda a fortalecer a independência, soberania
e identidade das nações. O crescimento sempre foi concebido em termos quantitativos, sem levar em conta a sua necessária
dimensão qualitativa [...]; b) É vital humanizar o desenvolvimento, cujo objetivo primordial é o indivíduo, sua dignidade como ser
humano e sua responsabilidade para com a sociedade; c) Constantemente, homens e mulheres estão em busca de um mundo melhor.
Eles não buscam, apenas, a satisfação de suas necessidades básicas mas também o seu desenvolvimento como seres humanos, bemestar e a possibilidade de de viverem juntos em harmonia com outros povos. O objetivo deles não é produção, lucro ou consumo,
por si só, mas a plena realização de seus potenciais, tanto individuais como coletivos, e a preservação da natureza; d) o
desenvolvimento balanceado pode ser garantido apenas assegurando os fatores culturais como parte das estratégias definidas
para alcançá-lo. Consequentemente, essas estratégias deveriam, sempre, ser concebidas à luz dos contextos histórico, social e
cultural de cada sociedade; e) a cultura nasce da comunidade e deve retornar para ela. Nem a produção da cultura, nem o gozo de
seus benefícios deveria ser privilégio das elites. A democracia cultural é baseada na participação mais ampla possível dos indivíduos
e da sociedade na criação de bens culturais, na tomada de decisões sobre a vida cultural e na disseminação e fruimento da cultura.
O objetivo, acima de todos, deveria ser a abertura de novos canais para a democracia através da igualdade de oportunidades em
educação e cultura; f) É necessário trazer à tona uma descentralização geográfica e administrativa da vida cultural e garantir que as
instituições responsáveis pela ação cultural estejam mais conscientes das preferências, opções e necessidades da sociedade em
termos culturais. É essencial, portanto, que mais oportunidades sejam proporcionadas para o contato entre o público e os órgãos
culturais. A democratização da cultura demanda, em primeiro lugar, a descentralização do acesso ao lazer e às artes. Um política
cultural democrática deve proporcionar o acesso à excelência artística para toda a população. UNESCO (1982: 42-43) (Tradução
Própria)
O relatório final da Mondiacult define cultura como sendo “todo o complexo de características espirituais, materiais, intelectuais e
emocionais distintivas que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Inclui não só as artes e as letras, mas também os modos de
vida, os direitos fundamentais do ser humano, sistemas de valores, tradições e crenças” UNESCO (1982: 41)
Fundamentalmente, ao situar o homem no centro de todo o processo de desenvolvimento e reconhecer que “ é através da cultura
que o homem se expressa, toma consciência de si mesmo, reconhece sua incompletude, questiona suas próprias realizações, procura
incansavelmente por novos significados e cria obras através das quais ele transcende suas limitações” UNESCO (1982: 41) pode-se
afirmar que ganha força, com a Mondiacult uma nova dimensão para o entendimento do desenvolvimento, para além da mensuração
de indicadores quantitativos de produção e renda, que coaduna com concepções semelhantes que emergem no âmbito da economia,
mas que, por ter a cultura em seu cerne, aqui vamos denominar de corrente humanista do desenvolvimento. A esta corrente opõese a concepção, que chamaremos de instrumental, da cultura, que difere da anterior por entendê-la unicamente como patrimônio

2Não

é objetivo deste artigo se aprofundar no histórico das discussões relativas à questão cultural nos organismos internacionais mas considera-se importante destacar
que, antes da Mondiacult, outras conferências importantes sobre o tema ocorreram, dentre elas: 1ª Conferência Internacional sobre Direitos Culturais (Teerã -1968);
Conferência Intergovernamental de Políticas Culturais (Veneza -1970) e as Conferências Regionais da Europa (Helsiqui- 1972), Ásia (Yogiakarta,Indonésia – 1973), Àfrica
(Acra, Gana – 1975) e América Latina e Caribe (Bogotá - 1978). Para maiores detalhes sobre essas conferências, consultar Rangel (2008).
3O Relatório Final da Conferência ainda traz, essa interrelação entre cultura e desenvolvimento em outras sessões paralelas que abordam os desdobramentos das políticas
culturais em áreas como a educação, democracia e participação, ciência e tecnologia, comunicação e manutenção da paz.
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(material ou imaterial), no sentido literal do termo, ou seja, como uma alternativa de geração de renda a partir da mobilização deste
arcabouço simbólico em prol da geração de renda, através de atividades como o turismo e o fomento à indústria criativa.
Para os fins deste artigo, interessa-nos a preocupação com a democratização do acesso à cultura, nos termos do que está expresso
no relatório final da Mondiacult, tanto do ponto de vista geográfico como administrativo, papel que deve ser desempenhado pelos
orgãos culturais, através de políticas próprias.
No que tange às políticas públicas de fomento à cultura, é preciso especificar em que dimensão cultural elas podem e deveriam atuar
com mais efetividade, na busca da consecução do objetivo do desenvolvimento. Para tanto, é preciso diferenciar a cultura que se
expressa no cotidiano daquela promovida nos circuitos oficiais de produção e consumo. Na primeira dimensão, chamada de
antropológica por Botelho (2001), encontra-se o sentido mais profundo da definição de cultura, representada pela interação social
cotidiana de indivíduos que compartilham valores e elaboram identidades que estabelecem a forma como interpretam e atuam
perante a realidade. Já a segunda dimensão, denominada de sociológica pela mesma autora (2001: 74), constitui-se em “uma
produção elaborada com a intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, através de
meios específicos de expressão”. Sobre esta segunda dimensão, mais institucional, onde se situam mais fortemente as atividades de
produção e consumo da cultura, é que normalmente incidem as políticas culturais responsáveis tanto pela promoção e divulgação
de bens culturais situados fora do circuito comercial como pela disponibilização de espaços e equipamentos capazes de garantir a
fruição das manifestações da cultura, quer seja ela erudita ou popular, produzida localmente ou fruto da indústria de massa mas,
para muito além disso, oferecer alternativas de visões de mundo, espaços para reflexões, crítica e expressão de vontades que
contribuam para a engajamento e a mobilização social.
Ocorre que, historicamente, no Brasil, a falta de fundos públicos disponíveis para esse tipo de investimento tem levado os órgãos
culturais a priorizarem o financiamento privado, por intermédio de mecanismos de compensação tributária, o que, em última medida,
acaba por retirar do Estado o protagonismo sobre a tomada de decisões e o direcionamento das ações. Como destaca Botelho (2001)
a discussão sobre o financiamento da cultura não pode existir alheia às diretrizes traçadas por uma política cultural, sob pena de
nunca alcançarmos a verdadeira democratização de acesso necessária ao desenvolvimento.
No Brasil, em termos nacionais, o problema de oferta de cultura existe e é agravado pelas dimensões continentais do País, com
importantes desequilibrios regionais que se fazem acompanhar pela concentração da atividade econômica, com um expressivo
predomínio do eixo Rio-São Paulo. Todavia, no plano municipal, ou ainda, na realidade das grandes cidades, quando a ação pública
não é capaz de fugir ao domínio do interesse do capital privado, esse mesmo quadro se reproduz, formando-se grandes vazios no
que se refere à disponibilização de equipamentos culturais, relegando a produção local a um caráter “alternativo” ou “marginal”,
quase como uma peça de resistência.
Na ausência de equipamentos que atendam à demanda, bem como de políticas culturais, urbanas e de lazer que beneficiem a todos,
as manifestações e expressões culturais passam a representar cada vez menos a história dos povos e mais as vontades da minoria. A
situação específica da cidade de Salvador, objeto de análise deste artigo, será analisada nas seções seguintes.

3. POLITICAS CULTURAIS E O ACESSO À CULTURA EM SALVADOR
Denominam-se políticas públicas os "programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados" Bucci (2002: 241).
Segundo Prudente (2009), o histórico da criação de políticas de patrimonialização de bens culturais como um campo especializado
das políticas públicas brasileiras é parte de um movimento mais amplo de constituição da própria identidade cultural brasileira da
constituição de suas especificidades e da conquista do espaço institucional de gestão em meio às disputas políticas e o intrincado
mundo da burocracia estatal.
Porém, no histórico do esforço nacional em construir políticas públicas voltadas para a cultura e patrimônio nas cidades brasileiras
nota-se a hegemonia de significados das concepções elitistas do patrimônio cultural centradas na “pedra” e no “cal”, ou seja, na
proteção do patrimônio cultural material numa intensificação da patrimonialização orientada por valores econômicos. Esses estão
ligados ao desenvolvimento de uma indústria de bens culturais, convertidos em moeda corrente visando ao turismo de massa e ao
estabelecimento das cidades-atração. Choay (2006).
E mais, isto significa dizer que existe na sociedade um reconhecimento do patrimônio visando necessidades de mercado para
produção de produtos culturais de consumo, em detrimento de reconhecê-lo como bem legítimo capaz de contribuir para o
desenvolvimento sócioeconômico e cultural das comunidades.
Salvador, capital do Estado da Bahia, é um exemplo desta discrepância. Reconhecida como a cidade mais negra fora do continente
africano, tem nas manifestações religiosas e artísticas e nos hábitos e costumes trazidos pelos escravos, influências étnicas de
variadas procedências marcadas na configuração urbana da Cidade, porém pouco incorporadas em ação das políticas públicas para
a formação do repertório cultural dos moradores de variados bairros. Soares (2011).
Quarta maior cidade do País, com 2,9 milhões de habitantes em 2016, segundo o IBGE (2017), Salvador possui uma expressiva história
colonial, tendo se constituído como uma das mais antigas colonizações urbanas da América Latina. Foi fundada em 1549, já na
categoria de cidade e, por determinação do rei D. João III, foi destinada a ser uma “povoação grande e forte”, e futura capital do
Brasil, posição que exerceu até o século XVIII. Vasconcelos (2002).
Apesar de a cidade de Salvador nascer planejada, os planos de urbanização preestabelecidos por Portugal envolviam, além de uma
estrutura voltada para a ordem, uma imposição cultural através da anulação dos valores culturais preexistentes. Isso demonstra que
os problemas ligados ao ordenamento cultural ocorrem desde a sua formação e necessita de políticas que reconheçam esse
redirecionamento para proteção do que é produção cultural da história própria da Cidade.
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A negação do que usualmente se considera popular, foi uma constante no cenário da cultura de Salvador. Até a década de 1940, de
acordo com Lima (2017) fazendo alusão ao estudo de Oliveira (2000), muitas dessas manifestações eram, inclusive, proibidas e, ao
mesmo tempo em que não havia um público consumidor de cultura na Cidade, esta demanda se restringia a uma pouco repesentativa
elite letrada.
De acordo com Tavares (2001 apud Lima, 2017), a primeira iniciativa na área das políticas culturais teria acontecido na década de 50,
com a criação do Departamento de Cultura, na estrutura do Governo do Estado, que se tornou um grande fomentador das artes
plásticas, música, teatro, cinema e literatura baianas. No que tange, especificamente, aos equipamentos culturais, neste mesmo
período foram criados o maior e mais importante teatro da Cidade, o Teatro Castro Alves e o Museu de Arte Moderna.
As décadas de 60 e 70 foram marcadas, no plano político, pela ditadura militar e, no plano da cultura, pelo avanço da influência da
mídia televisiva e da indústria cultural, concentradas no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, fatores determinantes da perda de
repesentatividade das manifestações da cultura local. (Lima, 2017) Como aspectos positivos, pode-se pontuar a criação, em 1972, da
Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), órgão que veio a ficar responsável pelas políticas culturais no Estado e que tinha
como objetivos: “preservar o acervo cultural constituído; promover a dinamização e criação da cultura; difundir e possibilitar a
participação da comunidade no processo de produção cultural”. Canedo (2008: 62)
Aos poucos, elementos da cultura africana começaram a ser resgatados, notadamente pelos blocos afro, durante o período de
carnaval, rumo ao que Oliveira (2002 apud Lima 2017) denominou de “economia do lúdico”, composta por bens e serviços simbólicos.
Este movimento foi acompanhado pelas políticas culturais que passaram a valorizar e promover a identidade baiana como um
objetivo correspondente à clássica preocupação com a preservação do patrimônio material. A própria noção de patrimônio começou
a ser resignificada, com o tombamento pelo município de Salvador, em 1982, do primeiro terreiro de candomblé, o Casa Branca Ilê
Axé Iyá Nassô Oká.
De acordo com Lima (2017) o próximo marco importante nesta retrospectiva das políticas públicas foi a junção da gestão da cultura
com o turismo, transformando a identidade baiana em um diferencial competitivo da cidade e do Estado.Visando a captação de mais
visitantes, a política cultural passou a se direcionar para a reforma do patrimônio físico, notadamente do Centro Histórico de Salvador,
local de importância inquestionável, que concentra bens tombados de origem portuguesa, com influências arquitetônicas como a do
barroco e de diversos outros movimentos europeus e com inúmeras igrejas católicas. Silva, Spinola, Reis (2016).
No final dos anos 80, com a criação da Fundação Gregório de Matos, o planejamento e gestão das políticas culturais municipais
passaram para a alçada da Prefeitura. No âmbito municipal, as tentativas de planejamento, estiveram voltadas para ações ligadas às
festas populares e carnaval, focadas numa perspectiva mercadológica de venda dos bens culturais para o turismo, mas sem a devida
estrutura para a manutenção da produção cultural.
A partir da década de 90, foram criados programas de financiamento privado da cultura como o “Fazcultura”, que, mediante a
renúncia fiscal, tinha por objetivo incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana que tem dificuldade de inserção no
mercado comercial e o “Sua nota é um show” em que cupons fiscais poderiam ser trocados por ingressos para espetáculos e shows.
Na tentativa de ampliar o acesso à cultura, o Governo Federal, em 2010, através do Plano Nacional de Cultura, PNC (Lei 12.343/2010)
estabeleceu os denominados “pontos de cultura” que se constituem em entidades culturais ou coletivos culturais da sociedade civil,
certificados pelo Ministério da Cultura, com poder de penetração nas comunidades, em especial nos segmentos sociais mais
vulneráveis. A meta original era o fomento a 15 mil pontos de cultura no País, até 2020, contudo até 2015, último dado encontrado,
apenas 4.733 pontos de cultura haviam sido constituídos, 25 deles em Salvador. Brasil (2010).
A grande questão nesse ponto do trabalho é notar que os movimentos do poder público na gestão das políticas culturais não deram
novos sentidos aos fenômenos culturais oriundos das distintas áreas de Salvador, favorecendo uma centralidade cultural. Segundo
Serpa (2008), mesmo com déficits evidentes de infraestrutura, com um quadro generalizado de pobreza, desemprego, problemas
ambientais etc., os bairros populares das metrópoles são centrais para a diversidade social e cultural no espaço metropolitano e,
como tal, precisam de espaços apropriados para a sua manifestação, fato que não se reflete na distribuição dos equipamentos
culturais em Salvador, conforme demonstrado na seção seguinte.

4. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS EM SALVADOR: UMA CIDADE DIVIDIDA E DESIGUAL
Os equipamentos culturais são os espaços por onde circulam, são produzidas e consumidas as obras de cultura e arte. Coelho (1997)
A partir desse conceito é necessário considerar que os padrões de apropriação desses espaços culturais são claramente distintos
quando consideramos populações em situações econômicas desiguais, sendo assim os equipamentos culturais serão consumidos e
utilizados de modo diversificado, por diferentes estratos da sociedade.
Segundo Silva e Castro (2010), essa constatação está relacionada tanto ao ponto de vista dos receptores de cultura (aqueles que têm
acesso a experiências culturais) quanto ao dos geradores de cultura (locais/pessoas que têm sua relevância cultural). Na cidade há
uma dicotomia sociocultural entre bairros populares e bairros “elitizados4”, em que os primeiros têm dificuldade de acesso a fruição
cultural5 e também, na maioria das vezes, não têm consciência do seu próprio valor cultural e do seu entorno.
O documento base dessa pesquisa foi o Censo Cultural da Bahia, 20066, elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. A
partir dele, foram levantados os equipamentos culturais e a sua distribuição pelos bairros da Cidade. De acordo com a classificação

4Domingos

e Keller, em 1956, publicaram um guia sobre Salvador no qual se destacava a localização das classes na cidade: as “classes mais abastadas” residiam na Vitória,
Graça, Barra, Barra Avenida e ao longo das praias atlânticas; as “classes médias” residiam em Nazaré, Barbalho, Santo Antônio e Soledade; enquanto a “população pobre”
se concentrava na Liberdade, São Caetano, Uruguai, Massaranduba e Penha. Vasconcelos (2006).
5

O termo “fruição cultural” está empregado num sentido mais adequado do que seria o “consumo cultural”. A fruição é o contato direto daquele povo com a cultura, que
dá sinais das suas preferências, de modo a ser uma experiência ampliada. Para maiores detalhes, ver vídeo Canal Futura:
<http://www.youtube.com/watch?v=tMzHNNbvqPg>.
6 A despeito do tempo de elaboração desse estudo, este é o material mais recente sobre os equipamentos culturais de Salvador.
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utilizada no Censo Cultural, os equipamentos culturais dividiam-se em: museus, bibliotecas, casas de show, centros culturais,
cinemas, teatros, shoppings, videolocadoras e espaços para música e dança.
Aqui cabe um comentário sobre a classificação utilizada, uma vez que shoppings centers e videolocadoras não se enquadram,
comumente, na definição de equipamentos culturais. A expressão “equipamento cultural” associada a um conceito holístico de
cultura, que a considera como tudo aquilo produzido pelo homem até admitiria a presença destes dois elementos. Por outro lado,
deve-se levar em consideração o objetivo principal segundo o qual eles foram concebidos. O shopping, por exemplo, é um espaço de
consumo e qualquer produção cultural eventualmente veiculada por este estabelecimento adquire um viés mercadológico. Já o caso
da videolocadora também é questionado, em que pese ela se assemelhar ao cinema, como uma intermediária na divulgação de obras
produzidas em outros lugares, naquela não há espaço para fruição da cultura mas de, novamente, uma atividade meramente
comercial.7
Com base no levantamento do Censo Cultural, identificou-se que 53,7% dos equipamentos culturais estão localizados em apenas
sete áreas da Cidade: Rio Vermelho, Ondina, Barra, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande e Centro Histórico, que compõem o
circuito turístico tradicional. Os outros 46,3% encontravam-se distribuídos entre os demais 163 bairros, confirmando que em
Salvador, há um quadro de concentração de equipamentos ligados à produção e fruição cultural, conforme figura 2. Bahia (2006) 8

Figura 1 – Concentração dos equipamentos culturais de Salvador, 2006
Fonte: Elaboração Própria com base no Censo Cultural da Bahia, 2006

Não apenas a concentração dos equipamentos é um problema do ponto de vista quantitativo mas sua face qualitativa é ainda mais
preocupante. Os bairros que concentram os equipamentos correspondem, justamente, às áreas mais nobres da Cidade, que
apresentam níveis mais baixos de pobreza, conforme pode ser visto na figura 2. A única exceção a este quadro de correspondência
cabe ao Centro Histórico, área que concentra grupos populacionais mais desfavorecidos e excluídos, fruto do processo de expansão
urbana em direção ao litoral norte.

7

Importante destacar que na época da realização do estudo, as videolocadoras eram muito difundidas, inclusive nos bairros populares.
Salvador não tem uma Lei de Bairros atualizada que defina quantos e quais são os bairros da cidade. Desta forma, cada órgão ou entidade tem a sua distribuição e a
quantidade de bairros varia entre 183 (referência da Empresa de Correios) e 227 (referência da Empresa de Águas e Saneamento). Está em tramitação uma nova Lei que
propõe uma divisão administrativa em 163 bairros. Projeto... (2017)
8
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Figura 2 - Mapa da Pobreza em Salvador
Fonte: SEI/SECOMP (2005). Origem dos dados IBGE, Censo Demográfico.

Essa representação foi construida com base nas variáveis do Censo Demográfico 2000 do IBGE, considerando: renda, escolaridade,
números de mulheres chefe de famiília, domicílio com redes de esgoto, númros de criança com família e acesso a educação.
De acordo com Silva e Castro (2010), uma das principais justificativas para tal quadro de concentração é a formação urbana da Cidade.
Na época, as áreas contempladas com espaços culturais eram áreas de residência da elite baiana. Desse modo, foi sendo comum
construír equipamentos culturais nessa região para atender essa classe. Com o tempo, esse cenário foi se fortalecendo e favoreceu
a carência de estrutura cultural em alguns locais. Esse tipo de organização segregacionista dificulta as possibilidades de incremento
da economia local e colabora para o cenário de exclusão na Cidade.

5. CONCLUSÕES
Este artigo se fundamentou em três premissas básicas de que: a) a cultura é um componente fundamental do desenvolvimento, na
medida em que reforça aspectos identitários e contribui para o engajamento e a emancipação das comunidades; b) os equipamentos
culturais se constituem nos espaços naturais para a produção e fruição da cultura e c) a implantação de equipamentos culturais, de
maneira desconcentrada espacialmente, deve ser uma preocupação das políticas culturais no sentido de favorecer a democratização
do acesso á cultura.
Todavia, as políticas culturais tem se concentrado em uma visão mais instrumental da relação entre cultura e desenvolvimento,
visando necessidades de mercado para produção de produtos culturais de consumo, em detrimento de reconhecê-la como uma
forma capaz de contribuir para o desenvolvimento sócioeconômico e cultural das comunidades.
Analisando essa interrelação em Salvador, cidade de grande importância cultural no cenário nacional, quarta maior urbe do país e
possuidora da maior população negra fora do continente africano, constatou-se que a desigualdade nas condições de acesso à cultura
acompanha a desigualdade econômica, uma vez que 54% dos equipamentos culturais disponíveis para a população encontram-se
concentrados em 8 de seus cerca de 160 bairros, em um circuito que corresponde às áreas nobres da cidade, com um grande apelo
turístico.
Para além da concentração espacial dos equipamentos, conclui-se sobre a inadequação das categorias de equipamentos culturais
utilizadas no documento que serviu de referência para este estudo, uma vez que foram deixados de fora espaços tradicionais em
algumas comunidades, como os terreiros de candomblé, em detrimento de shopping centers e locadoras de video, demonstrando
uma tendência de subvalorização das manifestações populares, notadamente as de origem africana.
Tal quadro de concentração de equipamentos culturais resulta em insuficiência de produção, falta de equipamentos culturais em
bairros periféricos, desvalorização da cultura com características endógenas e formação de um eixo tradicional excludente de cultura
na cidade, acentuando o cenário de pobreza já instalado na metrópole baiana e tornando mais distantes as possibilidades de
mobilização
Algumas iniciativas, nos âmbitos estadual e federal, podem ser consideradas potencialmente positivas no que tange à diminuição
desse desequilíbrio, a exemplo do investimento privado em espaços culturais mantidos pela sociedade civil e que desfrutem da
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legitimidade necessária para bem desempenhar o seu papel de mobilizador da comunidade. Contudo, até mesmo a aplicação desses
recursos deve ser guiada por uma política previamente concebida para tal fim, que priorize as áres menos servidas e que reconheça
todas as formas de manifestações.
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RESUMO
Este artigo analisa as teorias que versam sobre o comércio internacional examinando o seu funcionamento na economia brasileira.
Entende-se que o comércio com o resto do mundo leva o país a desenvolver e a especializar a sua produção e nisto destaca o papel
do capital intelectual. Identifica os tipos de bens que o país comercializa no mercado internacional, para saber qual a sua “vantagem
competitiva”. O problema de pesquisa que orientou o trabalho questionou como as benesses advindas do comércio internacional
podem contribuir para o desenvolvimento de um país periférico? Como suporte a metodologia utilizada recorreu à pesquisa
bibliográfica, tendo como referência livros, artigos e publicação que apresentam as relações de troca no comércio internacional.
Foram examinadas abordagens teóricas a fim de melhor elucidar a questão. A primeira delas é a perspectiva do economista inglês
David Ricardo, na teorização do comércio exterior a partir da formulação do “princípio dos custos comparados”. A segunda é a
Cepalina, que analisa a inserção de países não desenvolvidos no comércio internacional e como isso está relacionado com a sua
condição econômica. A terceira é a proposta por Paul Krugman, conhecida como “nova teoria do comércio”, que vai sinalizar
elementos importantes para entender o padrão atual das exportações de países periféricos. Conclui afirmando que os ganhos
oriundos do comércio geram um benefício mútuo para os países que dele participam, contudo, os países não desenvolvidos, que tem
indústria menos eficiente, ficam prejudicados no intercâmbio internacional, uma vez que, vendem seus produtos a menores preços
e para isso pagam baixos salários. A partir da diversificação econômica é que vão surgir novas atividades que irão proporcionar a
expansão do nível de renda e emprego. Essa expansão em conjunto com as exportações é que vão proporcionar à base para o
desenvolvimento de uma produção mais forte em países periféricos.
Palavras- chaves: Comércio Internacional, Subdesenvolvimento, Exportação.

CONCEPTUAL ELEMENTS FOR UNDERSTANDING INTERNATIONAL TRADE
ABSTRACT
This article analyzes theories that deal with international trade by examining its functioning in the Brazilian economy. It is understood
that trade with the rest of the world leads the country to develop and specialize its production and in it highlights the role of
intellectual capital. It identifies the types of goods that the country markets in the international market, to know what its "competitive
advantage" is. The research problem that guided the work questioned how the benefits derived from international trade can
contribute to the development of a peripheral country? As support the methodology used resorted to bibliographical research, having
as reference books, articles and publication that show the exchange relations in international trade. Theoretical approaches were
examined in order to better elucidate the issue. The first of these is the perspective of the English economist David Ricardo, in the
theorization of foreign trade from the formulation of the "principle of comparative costs". The second is Cepalina, which analyzes
the insertion of undeveloped countries in international trade and how this is related to their economic condition. The third is the
proposal by Paul Krugman, known as the "new theory of trade," which will signal important elements to understand the current
pattern of exports from peripheral countries. It concludes by stating that gains from trade generate a mutual benefit for the
participating countries; however, undeveloped countries which have a less efficient industry are disadvantaged in international trade,
since they sell their products at lower prices and that pay low wages. From economic diversification, new activities will emerge that
will increase the level of income and employment. This expansion together with exports will provide the basis for the development
of stronger production in peripheral countries.
Key words: International Trade, Underdevelopment, Export.

1. INTRODUÇÃO
Existe um argumento muito interessante a respeito do êxito de algumas nações em relação à competição internacional uma vez que
a competitividade, ou melhor, os rendimentos crescentes que ela proporciona, se tornou uma das aspirações centrais do governo e
da indústria de todos os países.
De acordo com Porter (1993), a resposta ao argumento está vinculada ao interesse central dos países em competir em mercados
internacionais cada vez maiores, para poder usufruir das benesses do intercambio. Como os países são diferentes em relação aos
seus recursos e quanto às tecnologias, leva a crer que estes devem ser especialistas nas coisas que fazem relativamente bem,
tornando vantajoso especializar-se na produção de uma variedade limitada de bens e serviços.
A influência dos países desenvolvidos, como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, interfere na busca da vantagem competitiva
em determinados campos, neste caso o da indústria pesada, que é de importância central para gerar o nível e índice de crescimento
de produtividade (Porter, 1993: p.2).
Com a pretensão de averiguar como se deu a inserção de países periféricos nesse contexto de especialização de produção e vantagem
competitiva no comércio internacional, o propósito desse trabalho é analisar como as exportações de produtos primários podem vir
a contribuir para o desenvolvimento de um Estado subdesenvolvido.
A metodologia da presente investigação utilizou-se de pesquisa bibliográfica acerca das principais teorias a respeito do comércio
internacional. Com a pretensão de averiguar a vantagem competitiva no comércio internacional foi utilizada a teoria de David Ricardo
(tradicional); sob o olhar de uma economia ainda não desenvolvida e com uma indústria nascente o protecionismo de Friedrich List;
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para tratar do crescimento e desenvolvimento de países periféricos foi utilizada a teoria de Raul Prebisch e em relação aos novos
condicionantes regionais a visão de Krugman (contemporâneo), para o comércio internacional.
Além desta introdução na primeira seção e das conclusões na última, o presente trabalho possui mais quatro seções. A segunda seção
apresenta e caracteriza o comercio internacional buscando mostrar a teoria percussora do comércio internacional que á a Teoria da
Vantagem Competitiva apresentada por David Ricardo A terceira seção tem como objetivo contextualizar as principais elucubrações
de Friedrich List, dos cepalinos e principalmente Raul Prebisch, em relação ao desenvolvimento da produção dos países periféricos.
A quarta seção traz o olhar contemporâneo de Paul Krugman do que vem a ser o comércio internacional com suas principais
contribuições. Finalmente, a penúltima seção busca fazer um balanço da teoria do comércio internacional analisando como se dá sua
validade para a compreensão do comércio realizado pelos países periféricos destacando o papel do Capital Intelectual.

2. CONCEITO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL
A questão do comércio internacional está intimamente ligada com o desenvolvimento de cada mercado nacional, uma vez que, existe
um entrelaçamento dos mercados nacionais e internacionais.
Uma forma de melhor explicar o comércio internacional é o modo mais simples, a relação entre os ganhos que os países tiram das
trocas, que requer tão somente de uma descrição da troca de dotações fixas de bens. Para tanto, é necessário se concentrar
prioritariamente nas trocas, que decorre da observação dos detalhes de como os bens são produzidos.
O comércio é uma relação possível entre países completamente distintos desde que os governos envolvidos tenham objetivos
similares em suas políticas para melhor atender o fluxo de comércio entre si como forma de beneficiar os interesses recíprocos.
Um dos pontos principais para se chegar a esse bom senso em relação ao fluxo de comércio, é a identificação dos ganhos e suas
implicações a condição da política econômica. Desse modo fica clara a explicação do comércio através de um modelo básico de
trocas, bem como útil em se tratando da determinação dos ganhos provenientes do comércio.
Uma vez determinado os ganhos, o próximo passo é a divisão dos ganhos dos países negociantes. Diante disso, entramos na seara
da maximização do bem estar – ou seja, renda real. Essa análise econômica irá identificar se existem políticas que tragam a
maximização do bem estar global, para as nações envolvidas, que em muito dos casos podem diferir aos interesses de nações
específicas. Assim, é necessário identificar que politicas de bem estar nacional servem a nível internacional para dirimir as
disparidades e trazer uma melhor harmonia.
É possível, hipoteticamente, que os países pudessem produzir todos os bens e serviços dos quais necessitassem sem recorrer aos
mercados mundiais. Contudo, isso teria um custo muito elevado. Esse custo é o que preponderantemente determina que os países
devem se especializar, nas atividades que dispõem de maiores reservas recursos produtivos. Vão se especializar na produção daquilo
em que possuem maior aptidão devido as suas condições de clima, tecnologia, níveis de capacidade técnica, disponibilidade de
suprimentos (matéria prima), que afetam diretamente os custos os custos de produção e os padrões de troca. Logo, algumas
atividades produtivas vão requerer uma grande escala de produção reduzindo os seus custos e outras não, contudo, essa grande
escala da cadeia produtiva vem a ser uma vantagem dos países desenvolvidos lhes conferindo uma elevada competitividade na oferta
de seus produtos.
Krugman e Obstfeld (2001) colocam que o comércio de vantagem mútua, é possível mesmo quando um dos países em questão é
mais eficiente do que o outro na produção, e o outro, menos eficiente, somente consegue competir pagando salários menores.
O comércio ainda de acordo com Krugman e Obstfeld (2001) é capaz de proporcionar benefícios, permitindo que os países exportem
produtos cuja produção faça uso relativamente intenso de recursos que são escassos localmente além de permitir a esses países a
especialização na produção de uma dada variedade de produtos, permitindo a consistência mais eficiente na produção em larga
escala.
Os países participam do comércio na expectativa de que este venha a contribuir para seus ganhos. De acordo com Krugman e Obstfeld
(2001), os países assim como os indivíduos, podem ser beneficiados por suas diferenças, possibilitando um arranjo no qual cada um
produz as coisas que faz com relativa destreza. Isto é, se cada país produz uma quantidade limitada de bens, ele pode vir a produzir
cada um desses bens em uma escala superior e, portanto mais eficientemente do que se tentasse produzir tudo sozinho.
Esta é a ideia das vantagens comparativas de David Ricardo que demonstrou como a maioria dos países passou a realizar suas relações
comerciais a partir do século XIX.
De acordo com David Ricardo (2013) o modelo de vantagens comparativas no início do século XIX, foi a abordagem na qual o comércio
internacional se baseou, a qual vem estritamente do resultado das diferenças internacionais na produtividade do trabalho.
David Ricardo (2013) tentou mostrar que mesmo quando um país fosse absolutamente menos eficiente em produzir todos os bens,
continuaria a participar no comércio internacional ao produzir e exportar os bens que produzisse de forma relativamente eficiente.
Tal como em Adam Smith (2013), também em David Ricardo (2013) é a tecnologia dos países o que determina os custos unitários ou
as produtividades. Nesse caso, Smith e Ricardo concordam que a tecnologia é quem determina os custos unitários. Paradoxalmente
o país menos desenvolvido tecnologicamente tem uma cadeia produtiva menor e consecutivamente concentra os seus custos de
produção.
O conceito de vantagem comparativa ou relativa permite determinar padrões de especialização e troca.
Considerando o modelo de Ricardo para o comércio internacional, cada país deve especializar-se na exportação do produto o qual
possui vantagem comparada. Com base no custo relativo de cada bem face ao custo do outro bem para o outro país.
A especialização não se deve fazer em termos de vantagens absolutas, mas segundo as vantagens comparativas: neste caso, cada
nação deve especializar-se na produção do bem para o qual possui relativamente maior vantagem ou menor desvantagem relativa.
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De acordo com o exposto da teoria da vantagem comparativa de David Ricardo, um país eficiente é aquele que possui melhor
tecnologia associada aos meios de produção, se utiliza melhor dos seus recursos produtivos e por fim consegue diminuir o custo
unitário por produto.
Nessa relação de troca, apesar dos países periféricos apresentarem um produto para exportar com vantagem relativa, este produto
na relação de custo por unidade produzida consegue incorporar menor valor agregado ao produto final, tendo um valor de mercado
relativamente inferior, isso quer dizer que, apesar dos dois países saírem ganhando com o comércio, um deles sempre terá um pouco
mais de vantagem.
Ao contrário do que pensavam os clássicos, considera-se que a troca, em lugar de suscitar benefícios mútuos, tende a agravar as
desigualdades entre os países.
Outros autores colocam restrições à aplicação universal do princípio das vantagens comparadas, a exemplo, da corrente estruturalista
(escola cepalina) de Raul Prebisch, uma vez que este estudo desconsidera em longo prazo, a dinâmica dos preços dos bens o qual
teve a produção especializada pelo país. Além disso, a vantagem comparada desconsidera questões como o custo de transporte bem
como, ganhos de escala.
Alguns autores, como a exemplo de List, que denuncia os perigos da especialização agrícola. Por conta disso, defendem medidas
protecionistas e realçaram o possível conflito entre vantagem comparada de curto prazo e vantagem comparada de médio e longo
prazo, decorrentes do padrão de especialização adotado: as vantagens de curto prazo não coincidem com as de longo prazo, isso
significa que medidas que em curto prazo podem ser benéficas em longo prazo podem ser catastróficas. Refere-se, ainda, que houve
tentativas de reformulação da análise ricardiana por parte dos Neoclássicos, bem como tentativas de adaptação no modelo de
Ricardo a questões atuais, introduzindo, nomeadamente, os preços monetários na análise para além do trabalho incorporado nos
bens – “modelo de Ricardo com moeda”.

3. TEORIA DO COMÉRCIO ESTRATÉGICO: O PROTECIONISMO “EDUCADOR” DE LIST E A VISÃO DE RAUL PREBISH
Essa seção vai iniciar um debate em torno da teoria/ ideologia moderna que se dá em torno do livre comércio e o protecionismo do
estado.
Tendo em vista que os países periféricos, não foram inseridos em um contexto socioeconômico de desenvolvimento, logo eles eram
subdesenvolvidos, ainda na passagem do século XIX para o século XX, sendo interessante se utilizar da perspectiva em torno da teoria
moderna do comércio estratégico, que trata dos livres cambistas versus o protecionismo, que vem a ser a realidade dos países
periféricos, nesse caso, um país pré-industrial praticando a vantagem comparativa participa do comércio externo a partir da
especialização agrícola.
Essa especialização de certo modo vai requerer medidas protecionistas, principalmente se naquele mercado houver empresas de
países economicamente avançados.
O livro marco, que inicia o debate teórico ideológico moderno entre livres cambistas e protecionistas é o de Fichte, denominado “O
Estado Comercial Fechado”, do ano 1800. Nesta obra, ele apresenta a ideia de uma necessidade de se criar uma nação autárquica,
ou seja, autossuficiente, pelo planejamento estatal tanto das questões puramente comerciais, quanto dos aspectos cambiais, e de
um território mínimo à autossuficiência econômica. A conclusão é que o livre comércio não traz benefícios.
Friedrich List (2000) apesar de influenciado pelas ideias de Fichte vai desenvolver uma noção menos radical de protecionismo, isto é,
um protecionismo não quanto aos fins em si mesmos, como pretendia Fichte, mas um protecionismo como meio, ou seja, serviria
como uma estruturação econômica necessária para que o país se desenvolvesse e em um segundo momento o país finalmente
concorresse no livre mercado.
Assim, para List era necessário que as empresas nacionais se desenvolvessem antes de abrir o seu mercado para empresas
estrangeiras, pois, países estrangeiros economicamente mais avançados poderiam inibir o desenvolvimento da industrial local. Com
isso, a justificativa de um protecionismo educador, que tinha como objetivo uma proteção provisória a fim de assegurar a
consolidação das indústrias nacionais, para que no médio prazo pudessem concorrer com sucesso em um ambiente de livre
concorrência.
Essa teoria do protecionismo “educador” de List, tem ampla aplicação nos países em via de desenvolvimento onde, o livre comércio
tende a trazer benefícios quando praticado entre nações com poder econômico semelhante, dando sentido à teoria de List de modo
que a nação fortalecida economicamente poderá participar de modo seguro e ativo no comércio internacional.
Outro conceito importante de Liste é sua crítica ao individualismo cosmopolita de Adam Smith, e por extensão de toda a base teórica
clássica e neoclássica. Essa crítica foi essencial para que ele desenvolvesse uma orientação mais estratégica e nacional interessada
para as políticas econômicas, desvinculando-as de um pretenso compromisso científico, que era o pretexto ideológico à auto
regulação do mercado.
Mas essas ideias protecionistas irão encontrar uma repercussão maior com o pensamento contemporâneo de Raúl Prebisch (2000),
que desenvolve uma teoria voltada à crítica da essência dos pensamentos clássico e neoclássico, ou seja, de que o comércio
internacional gera ganhos globais. Em sua análise das trocas comerciais entre os países “do centro” (os industrializados) e os países
“periféricos”, ele constatou a “deterioração dos termos de intercâmbio”, ou seja, que não havia difusão de progresso técnico do
centro para a periferia.
Isso pode vir a ser explicado pelo fato de que os países centrais é quem desenvolvem os avanços tecnológicos logo, tendem a poupar
matérias primas, se adequando à distribuição dos fatores em suas economias. Por consequência, diminuem as suas importações, o
que acaba reduzindo o preço relativo dos produtos primários em relação aos produtos industrializados no mercado internacional.
Esse processo acaba por caracterizar a transferência dos ganhos do progresso técnico dos países pobres para os países ricos.
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Essas ideias de intercambio desigual entes os países do centro e periferia, vão influenciar as políticas dos países do terceiro mundo
na década de 1950, e a partir disso, órgãos que visam o desenvolvimento econômico de países periféricos, nesse caso em especial a
CEPAL, vão introduzir argumentos para o desenvolvimento industrial e infraestrutura nos países da América Latina, que vão de um
Estado forte e intervencionista, a políticas mais afinadas com as suas necessidades reais.
Para Prebisch (2000) havia espaço para industrialização de novos países mesmo após a profunda crise que se instaurou no pós-1ª
guerra, ou seja, havia possibilidades para os países da América Latina, existia um caminho para se desenvolver a atividade industrial.
E ainda de acordo com Prebisch (2000), a importância dessa industrialização de novos países não constituía um fim em si, mas o
único meio para os países ainda não industrializados captarem parte dos frutos do progresso técnico e elevarem progressivamente
o padrão de vida da sua população.
Prebisch (2000) colocava que a industrialização da América Latina não era incompatível com o desenvolvimento eficaz da produção
primária. Pelo contrário, uma das condições essenciais para que o desenvolvimento da indústria pudesse ir cumprindo o objetivo
social de elevar o padrão de vida é que se dispusesse dos melhores equipamentos em termos de maquinaria e instrumentos, e que
se aproveitasse prontamente o progresso da técnica em sua renovação sistemática. A mecanização da agricultura implicava a mesma
exigência.
Na visão de Prebisch (2000,) quanto mais ativo fosse o comércio exterior dos países da América Latina, maiores seriam as
possibilidades de aumentar a produtividade de seu trabalho, mediante a intensa formação de capital. Uma vez que a solução não
consistia em crescer à custa do comércio exterior, mas em saber extrair do comércio exterior cada vez mais elementos propulsores
do desenvolvimento econômico.
Esse raciocínio leva a crer que existe uma relação estreita entre o desenvolvimento econômico e o intercâmbio vindo do comércio
exterior. E para Prebisch (2000), a benesse do aumento intensivo da atividade econômica e do nível de emprego relativamente alto,
ocorreu justamente no pós-guerra. Contudo, esse nível elevado de emprego exige uma elevação das importações, tanto para artigos
de consumo rápido quanto duradouro.
Com a elevação do nível de emprego, o padrão de vida da população tende a aumentar e a mesma demandou mais artigos e para
atender a essa demanda crescente vai passar a ser necessário realizar-se mais importações, sendo que essas importações, muita das
vezes eram superiores às exportações, em se tratando de países recém-industrializados.
Outro ponto que Prebisch (2000) chama a atenção é o fato de se instalarem no país ainda não desenvolvido, as mesmas indústrias
existentes dos países desenvolvidos, uma vez que o desenvolvimento industrial é estimulado por uma concorrência ativa, sendo
assim, os países não desenvolvidos, não terão condição de desenvolver tecnologia e se especializar em uma indústria forte. O
protecionismo “educador” de List colaborou justamente nessa questão de dar condições à indústria nacional de crescer e se
especializar antes de se inserir no livre comércio. De outra forma, um país que acaba de se industrializar (os países de produção
primária), não tem como competir a esse nível de especialização e lograr os mesmos benefícios da divisão do trabalho.
Assim, para Prebisch (2000) a industrialização é a forma de crescimento imposta pelo progresso técnico aos países LatinoAmericanos, que fazem parte da periferia da economia mundial. E esse crescimento da economia traz consigo algumas tendências
persistentes ao desequilíbrio externo seja ele em relação às importações causando um déficit no balanço de pagamentos, ou como,
nas formas de produzir e na demanda.
Essas ideias podem ser entendidas como uma independência ideológica e teórica dos países em desenvolvimento em relação às
bases científicas do mundo industrializado, que mesmo durante séculos ainda governa as políticas do comércio internacional,
interferindo nas políticas internas dos países mais pobres e em desenvolvimento. E as bases para essa ingerência eram as próprias
teorias clássicas e neoclássicas, que a despeito de todo o seu arcabouço científico, centravam-se numa vontade política, que era a
mesma dos países na época da Revolução Industrial inglesa: explorar as economias dos países periféricos, a partir de uma abertura
senão real, pelo menos justificada e pré-orientada pela consciência liberal.

4. ECONOMIAS DE ESCALA, CONCORRÊNCIA PERFEITA E NOVOS MODELOS DE COMÉRCIO.
Enveredando no que vem a ser o comércio no seu mais novo conceito, temos as teorias de Paul Krugman (1984), que inovou com
suas ideias a respeito da economia que se configurou em fins do século XX. Com isso ele visa descrever a transformação de uma
economia que era base essencialmente industrial para uma economia baseada no conhecimento e nos serviços, como resultado do
progresso tecnológico e da globalização da economia. Logo, como resultado desenvolveu suas teorias do “novo comércio” e da “nova
geografia”, que tratam justamente da questão de dinâmica de escala (quantidade produzida), na permuta de bens entre os países.
Em se tratando das economias de escala, o argumento é: quando as funções de produção apresentam retornos crescentes de escala,
os padrões de comércio e vantagens comparativas dependerão do tamanho absoluto do mercado doméstico. Economia de escala é
aquela que amplia as suas funções de produção (por ex. as máquinas, capital, trabalho), obtendo-se um aumento da quantidade
produzida, sem aumento proporcional dos custos de produção.
A pesquisa mais recente sobre economias de escala tem sido associada aos novos modelos de comércio, dentre os quais, os trabalhos
baseados em estruturas de mercado de concorrência imperfeita, de Helpman e Krugman (1985) e aqueles que as relacionam à ideia
de acumulação de experiência, economias de aprendizagem, como as da China. A esse respeito, a “curva de aprendizagem” cria, para
uma firma ou setor, uma vantagem comparativa que pode afetar a estrutura nacional de vantagens comparativas.
De acordo com Krugman; Obstfeld (2001) em relação aos retornos de escala, uma das conclusões é que “em um mundo no qual os
retornos crescentes existem, a vantagem comparativa resultante das diferenças entre os países (dotação de fatores) não é a única
razão para a existência de comércio. As economias de escala criam um incentivo adicional e geram comércio mesmo se os países
forem idênticos em gostos, tecnologias e dotação de fatores” (Helpman; Krugman, 1985).
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Faz-se questionável esse modelo de concorrência imperfeita e economias de escala, em países em desenvolvimento conforme aponta
Krugman; Obstfeld (2001), pois, a indústria nascente vai encontrar duas falhas de mercado como motivos para a proteção da indústria
nascente: a questão dos mercados imperfeitos de capitais, bem como a “apropriabilidade”.
4.1. Teoria da Localização de Krugman
De acordo com Alexandre (2001) a partir da década de 1970, apareceu uma “nova geografia econômica”, que é tida como a quarta
vaga da revolução dos rendimentos crescentes (economias de escala) na economia, podendo ser aplicada no campo da organização
industrial, à medida que investigadores começaram pela primeira vez a desenvolver modelos aplicáveis da concorrência.
Para Alexandre (2001), faz-se importante relatar o papel do comércio na localização das atividades econômicas. Uma vez que é
através dele que se faz possível a captação de poupança necessária para o desenvolvimento local.
Apesar de estudos anteriores que se referiam ao comércio destacarem em geral a eficácia, no quesito crescimento, referente às
políticas que favoreçam as exportações, alguns estudos atuais têm contrariado esta conclusão.
Ainda de acordo com Alexandre (2001) até determinado ponto, o hábito de não considerar o espaço deve ser explicado pelo fato de
que o tempo era a dimensão crítica na análise econômica. Uma vez que as vantagens de localização incluem economia de tempo a
fins de reduzir os atrasos nas entregas, alguns aspectos espaciais poderiam ser tratados como temporais.
Pode-se dizer que a economia espacial se destaca por muitas disparidades na concorrência e que a própria distância favorece o
monopolista. Logo, se faz presente oposições tanto econômicas como não econômicas à mobilidade dos fatores. O mercado vai
pender tendenciosamente à igualdade dos rendimentos regionais per capita ou à melhor localização espacial de recursos e, em certos
momentos, pode operar de forma a trazer a estabilização.
Krugman (1991) em sua teoria da localização apresenta uma singularidade com os relatos do novo comércio e do novo crescimento;
uma dependência do modelo de Dixit-Stiglitz da concorrência em monopólio. Este modelo não só pressupõe que existem muitos
produtos que, através da produção de bens distintos do ponto de vista dos consumidores, entram perfeitamente de forma simétrica
na procura; como também apresentam que a função da utilidade individual toma uma forma particular e regularmente desigual. O
modelo Dixit-Stiglitz pode ser tido como a base para escopo da teoria econômica em comércio internacional, crescimento econômico
e geografia econômica.
Para Alexandre (2001) o modelo de Dixit-Stiglitz, retrata uma economia multi-locativa que requer alguns pressupostos indispensáveis.
Uma simplificação pontual é a suposição que os custos de transporte tomam a forma de um “iceberg Samuelsoniano”: em vez de
modelar um setor de transporte separado, supondo que uma fração de um bem transportado puramente é fundida ou se evapora
em trânsito.
De acordo com Krugman (1991) a Geografia Econômica traduz a localização da produção no espaço, os rendimentos são crescentes
e a concorrência é imperfeita. Isto se traduz numa ruptura paradigmática em relação aos postulados da Economia Clássica que
considera a localização da atividade econômica como sendo de rendimentos constantes e de concorrência perfeita.
Tratando as economias de escala na indústria, as mesmas tomam o formato da função de custos linear, onde o custo fixo está em
termos do trabalho na indústria, assim estando sujeito a produzir qualquer variedade única de produto manufaturado.
De acordo com o modelo existem duas forças motrizes para o seu funcionamento: as forças “centrípetas” que tendem a manter a
existência do centro industrializado, e a força “centrífuga” tendente a destruí-lo.
Apenas um incidente histórico pode ser crucial para principiar um processo de variação. De acordo com Alexandre (2001) qualquer
que seja a relação da localização da procura, a mesma irá determinar a localização da produção e reciprocamente podendo ser
ocasionado por uma profunda força conservadora, pendente a tomar qualquer padrão centro-periferia já determinado.
Ainda em Alexandre (2001), partindo do princípio que existem rendimentos crescentes, as grandes firmas possuem vantagem sobre
as pequenas, em que pese que os mercados tendam a ser domados por uma única firma (monopólio) ou, mais frequentemente, por
algumas poucas firmas (oligopólio). Contudo, quando os rendimentos crescentes ingressam na seara do comércio, os mercados
tornam-se frequentemente concorrentes imperfeitos. As economias de escala propiciam uma motivação ao comércio internacional.
O comércio internacional por sua vez, dá a possibilidade a cada país de produzir uma variedade limitada de bens e que se alcance
vantagem das economias de escala sem mobilizar a diversificação no consumo.
Enquanto a questão da diferenciação do produto, o mesmo está relacionado com o custo médio dos fatores que irá depender da
amplitude do mercado, assim como da quantidade de firmas do setor. Quanto maior for o numero de firmas no setor, mais elevado
será o custo médio mostrando que o número de firmas é inversamente proporcional à quantidade produzida.
De acordo com Alexandre (2001):
Um sector industrial competitivo monopolisticamente produz bens que são usados no consumo final e como produtos intermédios.
O uso intermédio cria custos e procura ligações entre empresas e uma tendência para a aglomeração das indústrias transformadoras.
Com elevados custos de transporte todos os países têm alguma indústria transformadora, mas quando os custos de transporte
descem abaixo de um valor crítico, forma-se espontaneamente uma distribuição centro-periferia, e os países que se encontram na
periferia sofrem um declínio no rendimento real. Com a continua descida dos custos de transporte dá-se uma convergência no
rendimento real, em que os países periféricos ganham e os países centrais podem perder.(...) Como certos países em
desenvolvimento se têm destacado em termos de crescimento económico, como a China, estes observadores temem que o Terceiro
Mundo cresça – conduzido por uma expansão das exportações de produtos industriais – às custas do Ocidente. (...)Reflexo de eventos
recentes: o contraste entre o rápido crescimento das economias do Leste Asiático e as economias turbulentas dos países
desenvolvidos. Propõe-se assim, terminar com o antigo conceito de “desenvolvimento desigual” e o novo conceito acerca do
“empobrecimento do Norte” como sendo modas intelectuais, mais do que proposições analíticas sérias (Alexandre, 2001, p.13).
É de se destacar que o efeito tarifa pode majorar o custo dos produtos embarcados para um dado país, se igualando a um custo de
transporte.
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Contudo, Alexandre (2001) mostra que Krugman não é o precursor da nova geografia econômica com base na teoria econômica
aplicada a matemática. O mesmo relata que Walter Isard já havia tratado do assunto nos anos 1950. Entretanto Isard chamou de
Ciência Regional, porem era efetivamente a nova geografia econômica com base na aplicação de ferramentas atuais da economia da
Análise Espacial. Isard apresentou modelos teóricos da localização, especialmente de empresas que tratam do método de análise
empírico, inserindo a maioria dos modelos de input-output regionais. Este modelo de Isard fez sucesso entre os geógrafos e nem
tanto com os economistas.
Muito embora as questões regionais tenham sua parcela de essencialidade o próprio ramo da economia até recentemente não se
ocupava das questões espaciais. Krugman (1991) relata a negligência em relação a questões do espaço na economia que por diversas
vezes surgem de um simples empecilho, como por exemplo, determinar uma estrutura de mercado, é necessário de valer de uma
base locacional. Assim, cada vez mais se tornam invisíveis as linhas que separam as questões da “nova geografia” e a economia.

5. TRAÇOS DA DINÂMICA DO COMÉRCIO DE COMMODITIES
Os teóricos contribuíram com a noção de como foi construída e funciona a dinâmica do comércio entre os países, ou seja, como os
países se relacionam através das trocas de seus produtos e serviços.
Diante do que foi exposto em relação aos termos de troca do comércio internacional, é possível notar que os países que estão
distantes da realidade do desenvolvimento em suas economias, estarão sempre encontrando dificuldades para se equiparar ao nível
de um país desenvolvido. Nesse sentido, os países não desenvolvidos teriam que além de aumentar a sua produção, entrar em um
processo de diversificação da sua produção.
A diversificação da produção seria no sentido da introdução da industrialização pesada, como meio de se inserir no contexto do
desenvolvimento. Contudo, esse desenvolvimento como apontou Prebisch, ainda estaria longe de ser o ideal, pois apesar de se ter
uma indústria nascente esta indústria ainda não estaria preparada para competir em um mercado internacional, apenas local e com
a devida proteção do Estado conforme apontou List.
Cabe ainda salientar que para se inserir nesse contexto de diversificação da produção é necessário que se tenha um aporte em relação
à tecnologia, capacidade técnica, bem como aos fatores de produção, principalmente no que diz respeito à mão de obra (Capital
Intelectual). São essas diferenças que vão afetar os custos de produção e os padrões de troca ao final do processo produtivo.
O comércio internacional é necessário, contudo é preciso que exista uma razão de preços que se situe entre duas razões autárquicas
conforme aponta Ricardo. Porém nem todos os países envolvidos ficaram plenamente satisfeitos com o compartilhamento desses
ganhos. Em especial, o país que exporta commodities e que inicia o comercio internacional, como ele haveria de baixar ainda mais o
seu preço para se tornar mais competitivo? Isso iria prejudicar os fornecedores locais, mas faria com que os mesmos buscassem mais
tecnologia e aumentassem a produtividade.
Recentemente tem adquirido grande destaque o papel e a importância do Capital Intelectual 9 como elemento indutor da
competitividade em todos os níveis e particularmente nas relações do comércio internacional. O Capital Intelectual representa uma
grande contribuição para o crescimento econômico das nações no plano macroeconômico e das organizações no plano
microeconômico. Seus impactos agem diretamente no investimento para a formação do capital humano, capacitação tecnológica e
informação. Ou seja, os fatores essenciais para ruptura da fragilidade concorrencial dos países menos desenvolvidos. Assim, o Capital
Intelectual expresso pelo capital humano pode realizar a transição de uma sociedade exportadora de commodities, por exemplo,
para uma de alto valor agregado. O conhecimento é capaz de gerar mudanças, mesmo que gradativas, alterando a estrutura
organizacional, de modo a valorizar os recursos humanos como um elemento inovador e imprescindível ao progresso de todas as
sociedades.
Logo, para que os países periféricos logrem êxito em seus projetos de desenvolvimento, é necessário que primordialmente
identifiquem e invistam no seu potencial humano, visto que a partir desse recurso terão como aperfeiçoar os seus estoques de
informação e conhecimento. Sem um capital humano de qualidade internacional não é possível qualquer negociação, bem como,
atividade no mercado externo. O Capital Intelectual pode ser capaz de gerar e contribuir para o conhecimento oferecendo a vantagem
competitiva a um determinado país.
A busca pela melhoria da qualidade dos fatores de produção pode vir a gerar uma motivação e até mesmo, ser capaz de transformar
o comportamento de uma sociedade em busca de mudanças por capacitação do Capital Intelectual.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da diversificação econômica é que vão surgir novas atividades que irão proporcionar a expansão do nível de renda e emprego.
Essa expansão em conjunto com as exportações é que vão proporcionar à base para o desenvolvimento de uma produção mais forte
em países periféricos.
A renda que vai ser gerada e lançada à economia devido à diversidade produtiva irá ocasionar a possibilidade do aparecimento de
novos investimentos, principalmente no que tange a infraestrutura, podendo ocasionar o desenvolvimento regional.
Ao passo que o processo de industrialização pesada se inicia, e que a posteriori se acelera, a base das exportações tende a se
modificar, passando de produtos primários no caso dos países subdesenvolvidos, para bens acabados. Assim, os bens primários
deveriam deixar de ocupar a maior parcela na participação na pauta de exportação.

9 O capital intelectual representa o estoque de conhecimento que existe em uma organização em um momento específico. Ele está associado ao aprendizado organizacional

que o amplia permanentemente. Assim, capital intelectual é um estoque estruturado e aprendizado organizacional é concebido como um processo dinâmico de renovação
estratégica ocorrendo em nível do indivíduo, do grupo e da organização. Este conceito está vinculado ao de Capital Humano.
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A indústria nesse contexto vai ser o resultado de um investimento pesado em todos os setores da economia de modo a viabilizar o
crescimento desta atividade. Lembrando que a atividade primária não deve ser marginalizada, pois ainda continuará sendo um
colaborador para formação de poupança interna.
A base exportadora tem capacidade de dinamizar as atividades da região, sendo assim, ela se constituirá como o motor do
crescimento regional. Logo, a base de exportação de um país tem que ser capaz de acumular o capital necessário para gerar o
desenvolvimento esperado.
A atividade primária exportadora não permite que haja uma cadeia produtiva extensa dos bens ali produzidos, não sendo capaz de
incorporar o valor agregado necessário ao produto final, isso devido ao fato dessa cadeia produtiva ser pequena e não conseguir
agregar muito valor ao produto final. Consecutivamente, a renda derivada desta cadeia produtiva irá ser mais concentrada, poucas
pessoas irão participar da mesma.
O crescimento econômico pode decorrer do aumento da produtividade e da diversificação da produção, contudo, os bens que estão
sendo produzidos ainda não estão agregando em sua esfera produtiva, o valor necessário, ou seja, sua cadeia produtiva ainda é
mínima e ainda não se encontra organizada a um maior grau de especialização.
Salienta-se que nem todo crescimento econômico vem a ser benéfico à economia local, pois pode estar ocorrendo por transferência
de excedentes para outros países.
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ABSTRACT
Worldwide festival tourism has been increasingly recognized as an economic development opportunity for urban and rural areas that
often use their natural and cultural resources as a basis for attracting visitors by organizing local festivals. Festivals associated with
local products and traditions are considered to be significant cultural 'assets' that can substantially contribute to the preservation
and promotion of traditional produce. Consequently, they consist part of the local cultural identity and may act as tourism attraction
poles. As local communities seek to develop tourism initiatives based on heritage and culture, questions regarding how such nonmarket goods may be valued arise. Researchers use a variety of approaches to estimate the value visitors place on cultural assets. In
this paper the approach adopted is the Travel Cost Method (TCM), devised by economists to assess the economic values of cultural
goods and services that do not command a market price. Travel Cost Method is based on calculating the travel expenditures that a
visitor makes to travel to a site of cultural significance. TCM assumes that the value of the site is reflected in how much visitors are
willing to pay to travel to the site, that may include travel costs, on-site expenditures, working time. In the international academic
literature the TCM approach has gained momentum in economic evaluation cultural studies, despite limitations identified. The
literature offers various examples of cultural heritage studies that use the Travel Cost Method to estimate the values of cultural
assets such as museums, monuments or events. In this paper local products festivals organized within the border regions of Northern
Greece are used as the case study to illustrate the proposed research methodology. The study area holds a large number of
agricultural products fairs and food festivals that attract visitors. However, until now little research has been undertaken to examine
the recreation value of local products festivals. Based upon the results of a visitor questionnaire survey implemented within LOFT
project (LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria), during summer 2014 in
selected local products festivals in Northern Greece cross-border areas, the paper highlights the use of Zonal and Individual Travel
Cost Method to identify the relationship between travelling costs and festival visits and thus evaluate the recreation value of local
festivals. Research results may be used for festival management and regional development policies recommendations.
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RESUMO
Parte integrante de uma pesquisa mais ampla, este ensaio tem por objetivo discutir uma relação entre a oferta e a origem dos
produtos artesanais e industrializados de moda que são comercializados na Vila de Pescadores da Praia do Forte, onde se
desencadeou um acelerado processo de desenvolvimento, impulsionado pelo turismo e pela construção de megaempreendimentos.
As transformações nos modos de viver naquele lugar ameaçam as atividades artisticas e culturais, quando pouco se valoriza o
comércio de produtos artesanais locais.
Palavras-chave: artesanato; comércio de moda; Praia do Forte

THE ANTAGONISM IN THE FASHION TRADE OF PRAIA DO FORTE
ABSTRACT
Part of a broader research, this essay aims to discuss relations between supply and origin of the handmade and industrialized fashion
products that are marketed in Vila dos Pescadores da Praia do Forte where a rapid development process was initiated, driven by
tourism and the construction of mega-projects. The transformations in the ways of living in that place threaten the artistic and cultural
activities, when little is valued the trade of local artisan products.
Keywords: crafts; fashion trade; Praia do Forte

1. INTRODUÇÃO
O ensaio aqui proposto é parte integrante de uma pesquisa mais ampla, que se desenvolve por intermédio do Grupo de Pesquisa
Cidades e Urbanidades, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador
(PPDRU / UNIFACS / Laureate International Universities), com o apoio do Programa de Iniciação Científica, junto ao Curso Superior
Tecnológico em Design de Moda (ECDE/UNIFACS). Tem por objetivo discutir uma relação entre a oferta e a origem dos produtos
artesanais e industrializados de moda que são comercializados na Vila de Pescadores da Praia do Forte, localizada no Município da
Mata de São João, Litoral Norte do Estado da Bahia – Brasil.
Reconhecido como um microterritório bastante diferenciado das demais localidades daquela região, o acelerado processo de
desenvolvimento econômico da Praia do Forte, iniciado há quase quatro décadas, foi impulsionado pela construção de uma rodovia
que interliga o Litoral Norte à capital e promoveu uma série de mudanças nos modos de viver naquela anteriormente pacata vila de
pescadores.
Atualmente, na vila da Praia do Forte, um sofisticado comércio de diferentes nacionalidades convive com pequenas empresas locais
e a informalidade, que em meio a esse contexto paradoxal tenta se colocar para também atender a um mercado flutuante e elitista,
revelando uma imbricação de forças.
Em meio a produtos de diversas origens, ofertados nas lojas da vila, é possível observar que apesar da forte tendência de
padronização cultural como consequência lógica da sociedade interconectada difundindo imagens da moda por meio de redes, novos
movimentos contemporâneos poderiam contribuir para fazer front a esse processo de identidade universalizada, a exemplo da
focalização, mas eles ainda não se confirmaram junto ao comércio da Vila de Pescadores da Praia do Forte.

2. DESENVOLVIMENTO
A Praia do Forte, localizada no Município de Mata de São João, litoral norte do Estado Bahia, Brasil, representa um espaço singular
da Região Metropolitana de Salvador. Distante cerca de 80 km do centro da capital baiana, a historicidade do local remonta ao século
XVI, quando grandes extensões de terras foram cedidas ao português Garcia D’Ávila, que ali resolveu edificar um castelo (Casa da
Torre, também conhecido como Castelo Garcia D’Ávila) para se instalar e melhor controlar as suas atividades agropecuárias.
Durante séculos, o acesso à Praia do Forte se dava apenas através da fazenda de côcos, com o mesmo nome, que era de propriedade
privada. Não se pode precisar quando, mas alguns pescadores formaram uma pequena vila, próxima à praia, confirmando a pesca
como mais uma atividade extrativista do local. Conforme se observa na figura 1, a Vila dos Pescadores da Praia do Forte, até a década
de 1970, foi uma localidade muito simples, totalmente desprovida de infraestrutura (inclusive, não contava nem com água encanada,
esgoto e nem com o fornecimento de luz elétrica). (Santos, 2011) A tipologia arquitetônica das casas feitas de taipa, evidencia a
imagem da vila que abrigava moradores cujos modos de viver se limitavam às tradições locais e às práticas cotidianas colaborativas,
compondo uma pequena comunidade.
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Figura 1: o núcleo central da aldeia de pescadores de Praia do Forte, em 1975.
Fonte: Arquivo pessoal Adriano Paiva

Na segunda metade do século XX, a cidade de Salvador teve a sua expansão direcionada à costa litorânea norte e, naturalmente, foi
o início de um processo de especulação imobiliária naquela faixa de terras. Contudo, pode-se dizer que especificamente na Praia do
Forte esse processo se deu de forma bastante diferenciada.
Apostando nos encantos naturais da paisagem e na cultura que direcionava os modos de viver na vila de pescadores da Praia do
Forte, nos anos de 1970, o empresário paulista Klaus Peters adquiruiu grandes propriedades, que incluiam a própria vila. Desde então,
a vila foi cedida à municipalidade, mas foram impostas algumas condições que norteariam um projeto particular de urbanização,
visando manter a originalidade do microterritório e objetivando que a vila representasse um atrativo aos megaempreendimentos
que foram erguidos no seu entorno. Sem dúvidas, a estratégia funcionou e a valorização dos espaços na Praia do Forte aconteceu de
forma imediata e absolutamente desproporcional às demais praias que compõem as centenas de quilômetros daquele mesmo litoral.
A ampliação da Rodovia BA-099, em 1992, facilitou o acesso (antes possível apenas por meio de uma pequena balsa) e potencializou
o processo de desenvolvimento da Praia do Forte, assim como contribuiu efetivamente para acelerar a expeculação imobiliária
naquele local, que logo se confirmou como um importante destino do turismo nacional e internacional.
Entende-se que todas as estratégias de marketing adotadas por Klaus Peters, transformaram a Praia do Forte em lugar da moda –
aqui entendida além do vestuário, como um fenômeno que contamina o ideal coletivo e desperta desejos, fazendo com que objetos,
lugares, performances sejam consumidos até de forma utópica (Mello, 2011). Pode-se afirmar, portanto, que a moda foi um
importante agente de transformações daquela vila.
Conforme argumentam Silva, Mello e Faria (2016), os processos que pretendem ser transformadores não atuam simultaneamente
em todas as dimensões (social, cultural, ambiental, econômica, espacial e histórica). Na verdade, eles se apossam das dimensões
mais simples e puras, anulando a possibilidade de autonomia e de ampliação da atuação dos sujeitos. As decisões de expansão
territorial ficam, de fato, limitadas às escalas de comando, as quais, raramente desejam uma real construção social, ou sequer
enfrentar os conflitos e tensões inerentes ao processo de desenvolvimento.
Atualmente, aquele espaço que abrigava uma singela vila de pescadores, onde crianças brincavam livremente no meio das ruas
cobertas com “barro batido” (figuras 1 e 2), se reconfigurou. Em poucos anos, a vila de pescadores se transformou em uma vila de
comércio de produtos e serviços modais, conforme se observa na figura 3.

Figura 2: crianças brincado na Vila (1970)
Fonte: Arquivo pessoal Adriano Paiva

29

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Figura 3: o núcleo central da Vila e novos comércios. (2017)
Fonte: Acervo pessoal Ariadne Moraes

As casas localizadas na rua principal da vila foram visivelmente alteradas em suas conformações tipológicas ou na ampliação do seu
gabarito, em função dos usos comerciais e de serviços que imperam na região (figura 3). Tais arquiteturas estão muito mais voltadas
à uma lógica convencional de comunicação com o ambiente externo da rua, a partir de um formalismo construído com tecnologia e
materiais de uma estética visual específica vinculada a um modismo mais homogêneo. O objetivo é atrair o olhar dos transeuntes,
que são os consumidores (Silva, Mello e Faria, 2013).
2.1 O comércio dos produtos da moda na Praia do Forte
Com base em um levantamento feito in loco, nas poucas centenas de metros que compreende a Vila dos Pescadores da Praia do
Forte foram detectados 220 pontos de vendas de produtos tangíveis e intangíveis (figura 4). A oferta de serviços, que varia desde a
hospedagem em hotéis internacionais à simples operações bancárias em caixas eletrônicos, ocupa 114 estabelecimentos.

Figura 4: Vila de Pescadores: um shopping a céu aberto, com marcas para todo tipo de consumo (2016).
Fonte: Acervo pessoal Ariadne Moraes

Os demais 106 pontos comerciais de vendas se dividem em 30 lojas que oferecem produtos modais industrializados de famosas
marcas nacionais e internacionais (figura 5); em paralelo, 53 estabelecimentos ofertam produtos artesanais de luxo e globalizados,
enquanto apenas 23 lojas comercializam produtos artesanais locais.
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Figura 5: comércio de luxo na Vila de Pescadores da Praia do Forte (2017).
Fonte: Acervo pessoal Ariadne Moraes

Portanto, no espaço da vila é possível adquirir roupas com a intenção solar ou roupas para serem usadas em grandes festas, o que
contradiz a proposta que aquele ambiente sugere e confirma um certo antagonismo nas ofertas do comércio e dos serviços. Como
exemplo, é possível citar alguns produtos do vestuário10 que ali são negociados: cangas de praia versus vestidos dourados com
pedrarias; sandálias de borracha versus calçados de saltos altos; bijouterias artesanais versus joias de marcas internacionais. Situação
semelhente ocorre em relação aos espaços gastronômicos da vila: bolinho de peixe versus paella; culinária baiana versus sushis;
cocadas versos cupcakes.
Contudo, observa-se que esse certo antagonismo se estende a outras questões, quando se detectou que o comércio atualmente
instalado na vila oferece uma vasta gama de produtos artesanais, o que representa 70% dos estabelecimentos comercias, entretanto,
a maior parte se distancia da cultura local. Deste total de produtos artesanais ali comercializados, 75% das ofertas têm as mais
diversas origens (como Ásia, Europa e Estados Unidos da América), que por vezes vão de encontro aos modos de conviver com aquele
lugar, negando as origens do povo nativo, e, ao mesmo tempo inibindo-lhes o acesso a essa possível fonte de renda.
Em paralelo, constatou-se que apesar de atender a 25% dos estabeleciments comerciais instalados na vila, a produção do artesanato
local é muito limitada, funcionando em pequenos espaços colaborativos improvisados, sem o apoio de órgãos oficias. Entende-se
que objetos artesanais produzidos com matérias-primas genuinamente brasileiras seriam de grande relevância para promover a
integração e a interação naquele povoado. Nesse sentido, vale comentar sobre a importância do capitalismo artista, onde a economia
é movida por produções culturais, citando Lipovetsky (2015: 37), que recnhece tanto a sua contribuição quanto o seu facasso.
O capitalismo artista aparece como um vetor fundamental de estetização do mundo e da existência. Mas é evidente que essa
dinâmica não é totalmente positiva, tanto no que concerne às criações como as formas de consumo: a sociedade, o consumidor, o
indivíduo transestéticos não estão à alura do ideal que podemos conbeber de uma “vida bela”. Por isso, convém frizar os limites, as
contradições que estão na sociedade de mercado transestética, assim como os caminhos que conduzem a uma vida estética mais
rica, menos insignificante, menos formatada pelo consumismo.
O comércio de produtos externo ao autóctone não deixa de ter a sua importância, contribui com o desenvolvimento do comércio
local, embora não revele o espírito das tradições e da cultura nativa. Sabe-se que os consumidores se tornam cada dia mais exigentes
em relação ao design e ao estilo dos produtos e a globalização é um fato consumado no universo contemporâneo, trodavia, entendese que o capitalismo não está mais centrado na produção material. Conforme Lipovetsky (2015), o capitalismo na contemporaneidade
se volta ao imaterial, onde o imaginário, os sonhos e a sensibilidade mesclam a arte e o mercado, construindo um novo valor estético
sensível às culturas singulares e focalizadas.
O incentivo do poder público para a organização estruturada de um sistema de produção amparando o processo criativo de produtos
artesanais que legitimasse e representasse a cultura local, afastaria as ameaças de perda das tradições culturais, que atualmente tem
a sua singularidade e a sua pureza desprezadas.

3. CONSIDERAÇÕES TRANSTÓRIAS
A busca pela expansão do horizonte de possibilidades de desenvolvimento para uma determinada região normalmente promove a
intensificação do uso dos recursos naturais e a mobilização dos atores sociais para ampliarem o seu campo de ação e responderem
às mudanças impostas pelos processos imprevisíveis que acompanham o crescimento econômico e a melhoria da infraestrutura.
Contudo, normalmente isso não vem acompanhado de um verdadeiro envolvimento e legitimação dessas mudanças por parte da
sociedade em questão, pois dificilmente são revelados os reais interesses em jogo. (Silva, Mello e Faria, 2016)
Essas questões ficam evidenciadas neste ensaio, pois, conforme citam Silva, Mello e Faria (2013: 14) “sem alusões ao passado e a
memória coletiva, Praia do Forte virou business. A vila, que já foi dos pescadores e do povoado local, hoje mais parece um showroom
de marcas e grifes, com rara remanescência de resistência e tradição, ara atender especialmente aos turistas”.

10

Segundo Baldini (2006), ao vestuário incluem-se todos os adornos do corpo e os acessórios que compõem a imagem do indivíduo, onde tudo é parte de um todo: pele,
tatuagens, roupas, joias, tatuagens, cosméticos, penteados, calçados.
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As transformações ocorridas no microterritório da vila, provocadas pelo turismo, e pela consequente especulação imobliária, abriram
portas para um novo cenário que não privilegia a arte e a cultura local, além de provocar uma descaracterização dos modos de viver
e conviver com quele espaço. Ao mesmo tempo, comprometem o ecosistema daquela frágil região de restinga.
Na Vila de Pescadres da Praia do Forte, deu-se início a um processo paralelo de territorialização que aponta para as relações desiguais
de força e poder, redefine as fronteiras culturais e atua diretamente sobre a lógica espacial e suas signifcações, impondo
condicionantes às livres expressões culturais, que são os verdadeiros atrativos daquele lugar de rara beleza.
Bourdieu (1989) nos esclarece que as fronteiras são móveis e não naturais, são sistemas de classificação simbólicos e dependem de
atribuições culturais em torno do discurso e do significado – este é o processo de constituição de todas as identidades sociais,
inclusive as que implicam relações com os territórios em que se vive, transita, ocupa.
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RESUMO
No início dos anos noventa, mercê de alguma tradição cultural, emergiu na pequena aldeia de Campo Benfeito (concelho de Castro
Daire, Serra do Montemuro) uma iniciativa teatral que viria a tornar-se uma figura ímpar no desenvolvimento da aldeia, do concelho
e região de Montemuro: Teatro Regional da Serra do Montemuro. Depois de um período de aprendizagem, a companhia apresenta
em 1995 o primeiro espetáculo a nível internacional. Graças ao interesse entretanto despertado pelas entidades que assistiram ao
espetáculo, a companhia decide entretanto pedir ajuda ao Estado Português, tendo adquirido a partir desse ano um estatuto também
profissional. O teatro continua até hoje a ser a fonte de sustento e rendimento para seis pessoas que nele trabalham a tempo inteiro.
Adicionalmente, os benefícios da iniciativa repercutem-se na própria comunidade rural, nomeadamente ao nível da revitalização
socioeconómica local e a nível ambiental. Prova disto, é o festival Altitudes, os Serões da Serra e as sinergias criadas com toda a
população local e ainda a inserção da aldeia na rede de “Aldeias de Portugal”. Baseados numa análise qualitativa o propósito deste
estudo é pois o de explorar o contributo desta iniciativa no próprio desenvolvimento pessoal e profissional dos atores envolvidos e
o contributo para o desenvolvimento regional sustentável, em particular da aldeia de Campo Benfeito.
Palavras-chave: Cultura, Desenvolvimento Regional, Montemuro, Teatro

CULTURE, THEATRE & REGIONAL DEVELOPMENT – O TEATRO REGIONAL DA SERRA DE MONTEMURO - PORTUGAL
ABSTRACT
In the beginning of the nineties, through a cultural tradition, a theatre initiative emerged in the small village of Campo Benfeito
(Castro Daire municipality, mountain of Montemuro) that would become a unique figure in the development of the village, the county
and Region of Montemuro: Teatro Regional da Serra do Montemuro. After a period of learning, the company presented the first
international show in 1995. Thanks to the interest aroused in the entities that attended the show, the company decided to ask for
help to the Portuguese State, having since then acquired a professional status. The theatre continues to be the source of livelihood
and income for six full-time employees. In addition, the benefits of the initiative have repercussions in the rural community itself,
particularly at the level of local socio-economic revitalization. Proof of this is the Altitudes festival, Serões da Serra and the synergies
created with the entire local population and the integration of the village in the network “Aldeias de Portugal”. Based on a qualitative
analysis, the purpose of this study is to explore the contribution of this initiative to the personal and professional development of the
actors involved and the contribution to sustainable regional development, in particular the village of Campo Benfeito.
Keywords: Culture, Regional Development, Montemuro, Theatre

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista um desenvolvimento económico e social equilibrado, a União Europeia assumiu que o setor cultural e criativo tem
um papel fulcral, através de impulsos positivos no crescimento económico, na competitividade, no emprego e na inovação /(Rebelo
et al., 2007; Balan and Vasile, 2015).
Este mesmo entendimento é partilhado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que refere que
a cultura é vista com uma poderosa alavanca do desenvolvimento local (Greffe et al., 2005). Com efeito, a cultura pode influenciar o
desenvolvimento local devido à criação de sinergias entre os atores envolvidos, criando um ambiente que mantém os residentes nos
respetivos territórios, atraindo turistas e visitantes e incentivando à criação de produtos que combinam dimensões estéticas com
funcionalidades utilitárias (Greffe et al., 2005). Com efeito o património cultural, se bem gerido, pode ser fundamental para melhorar
a inclusão social, desenvolver o diálogo intercultural, afirmar a identidade de um determinado território, melhorar a qualidade do
meio ambiente, incentivar a coesão social, o desenvolvimento do turismo, a criação de empregos e o aumentando o investimento
local (Dümcke and Gnedovsky, 2013) Isto é, através da preservação da cultura e tradições locais estar-se-á a investir no capital social
local e bem assim, nas pessoas de um território e nos legados deixados pelas gerações ancestrais. Ademais, a cultura e o património
local de um território representam um potencial de desenvolvimento, que é enfatizado ainda mais pela localização e conteúdos
específicos do lugar, o que pode representar uma vantagem competitiva em relação a outros territórios (Bole et al., 2013).
No entanto poucos estudos têm investigado o papel da cultura no desenvolvimento económico (Balan and Vasile, 2015), sobretudo
nos meios rurais. Daí que neste estudo se pretenda investigar o papel de uma iniciativa cultural, O Teatro Regional da Serra do
Montemuro (TRSM) no desenvolvimento da comunidade rural onde está inserida. A pergunta de partida que norteia então a nossa
investigação é:
Qual o impacto do Teatro Regional da Serra do Montemuro no desenvolvimento da comunidade rural/ região onde está localizada a
iniciativa?
A metodologia utilizada baseou-se na recolha de informação documental acerca da iniciativa. Adicionalmente esta informação foi
complementada com visitas exploratórias à aldeia, efetuando-se igualmente entrevistas exploratórias a diferentes stakeholders.
O artigo está estruturado em três partes para além da introdução. Na sessão 2 apresenta-se a localização da iniciativa e os
procedimentos metodológicos. Na sessão 3 apresenta-se a análise e discussão de resultados. Finalmente, à luz desses resultados na
sessão 4 são apresentadas as conclusões, as limitações do estudo, evidenciando-se igualmente pistas para pesquisas futuras.
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2. LOCALIZAÇÃO DA INICIATIVA E METODOLOGIA
2.1 Localização da iniciativa
O TRSM está localizado na aldeia de Campo Benfeito (freguesia de Gosende) no concelho de Castro Daire e Região Viseu Dão-Lafões.
É uma aldeia pequena, de características claramente rurais, contando presentemente com cerca de cinquenta residentes.
Desde cedo que, os parcos rendimentos agrícolas levaram a população aldeã a procurar atividades subsidiárias à agricultura, restando
atualmente dois lavradores a tempo inteiro (Santana, 2016). No local, as possibilidades de emprego são frágeis, tendo muitos dos
seus habitantes sido forçados a procurar alternativas fora da aldeia.
Apesar deste cenário, a aldeia de Campo Benfeito é detentora de um vasto património histórico-cultural, fazendo parte da Rede de
Aldeias de Portugal.
2.2 Procedimentos metodológicos
A metodologia utilizada baseia-se numa abordagem de estudo de caso. Em particular a investigação recaiu na recolha de informação
documental acerca da iniciativa, incluindo a informação constante na página web da iniciativa e em outros documentos eletrónicos.
Adicionalmente esta informação foi complementada com visitas exploratórias à aldeia, efetuando-se igualmente duas entrevistas.
Dados os objetivos do nosso estudo uma das entrevistas foi realizada ao TRSM, sendo a outra realizada junto da Câmara Municipal
de Castro Daire. Os guiões das respetivas entrevistas foram baseados na revisão da literatura. A fim de registar e interpretar o discurso
dos respondentes as entrevistas foram gravadas, seguindo-se posteriormente a sua transcrição e análise de conteúdo.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 As raízes do TRSM, a cultura popular e a “vontade de dar”
Falar do TRSM é falar duma iniciativa que assenta claramente na cultura e património local/rural. Na verdade, na base da criação do
teatro estiverem razões relacionadas com a recuperação e preservação das tradições e cultura popular rural da aldeia e região de
Montemuro. A iniciativa nasceu em 1990, fruto de uma iniciativa do Instituto de Assuntos Culturais (ICA), que mercê da observação
de fortes dinâmicas culturais e de alguma tradição popular nesta área, estimulou alguns jovens da aldeia de Campo Benfeito
(concelho de Castro Daire), a desenvolverem um projeto teatral, como referido durante a entrevista:
“(…) existia a tradição já desde a década de sessenta, com um padre lá da freguesia que dinamizou muito esta componente teatral,
fazia muitos espetáculos em termos de teatro e foi a partir daí (…)”.
Com efeito, entre 1990 e 1995 com base num trabalho muito baseado na recolha de “estórias” junto do povo, na cultura popular, na
ruralidade e no património local, os jovens de Campo Benfeito em articulação com o ICA, recebem a primeira formação mais
profissional, como nos refere o diretor do TRSM:
“(…) foi um trabalho de muito de pesquisa, foi muito experimental, mas assumimos logo ali alguns compromissos, dado que tínhamos
outras tarefas, mas durante esses 5 anos foi muito rico, porque fizemos intercâmbios, viagens, recebemos muitas estruturas de fora
(…)”.
Na verdade a companhia trabalhou o “(…)momento e a possibilidade de estarem a fazer algo de diferente e a sonharem”, baseada
na própria ruralidade da região. O enraizamento da companhia na história da própria aldeia e região e na sua tradição e cultura, é
indubitavelmente um traço que a distingue das demais:
“(…) nós somos de cá, nós tentamos construir um conjunto de estórias muito baseadas neste universo, neste mundo rural, não é? Isso
se calhar marca a diferença em relação a outros projetos, nós conseguimos transportar as nossas tradições… olhar um bocadinho
para este lado da ruralidade”.
Complementarmente a esta oportunidade da companhia estar a fazer algo de diferente daquilo que era habitual na aldeia, a vontade
de dar algo à aldeia e à região esteve desde o início presente nas ambições destes jovens atores:
“Primeiro foi aproveitar uma oportunidade e logo imediatamente a seguir a necessidade de dar. Nós tínhamos também, dado que as
pessoas nos apoiaram tanto e acreditaram, nós também temos a necessidade de contribuir e essas é que foram as razões de o Teatro
do Montemuro ser o que é, eu acho que foi o alicerce de tudo.”
Estes primeiros excertos da entrevista confirmam-mos que esta é de facto uma companhia de teatro muito singular, que desde o
início assentou a sua atuação na cultura popular de uma região rural considerada por muitos como deprimida e isolada, mas que
mercê de fortes dinâmicas culturais, do apoio da população local e de uma vontade inesgotável acabou por sobressair no universo
teatral. Aliás Ana Pires, ex-delegada da cultura regional do Centro, escreveu:
“Com que palavras se explica que em Campo Benfeito sedie um dos grupos mais interessantes e de maior qualidade cultural do país?
Com que palavras se agradece a esta gente? Com que palavras se respeita este esforço?”(Ana Pires in TRSM, 2016).
Foi certamente este reconhecimento público que permitiu que a companhia a partir de 1995 tivesse beneficiado do apoio do Estado
Português, nomeadamente da Secretaria do Estado da Cultura.
3.2 O TRSM & a revitalização económica & social da aldeia
Passada a primeira fase de formação do teatro, os jovens que entretanto integravam a companhia olharam para a mesma como uma
possibilidade “séria” de emprego. E o teatro continua a até hoje a ser a fonte de sustento e rendimento para seis pessoas: quatro
homens e duas mulheres que nele trabalham a tempo inteiro. Para além disso, as pessoas que regularmente se juntam ao teatro
(também cerca de meia dúzia), trazem igualmente alguns benefícios. Ao procurarem fixar-se na aldeia durante o período em que
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estão a trabalhar com o teatro, têm necessidades de consumos locais. Isso reflete-se por exemplo nos gastos de bens e serviços no
concelho, mas também no aluguer de casas na aldeia:
“(…) a aldeia tem sempre duas ou três casas alugadas (…)”, o que cria alguma almofada económica para alguns residentes.
Não admira pois que, como referido acima, a comunidade local desde o início tenha apoiado esta iniciativa. Aliás dadas todas as
dinâmicas criadas, incluindo também as dinâmicas criadas pelas Capuchinhas11 o entrevistado defende que hoje em dia a comunidade
não se sente isolada, pelo contrário, foi criada toda uma dinâmica e bem-estar local:
“(…) hoje em dia em Campo Benfeito vive-se bem (…) com as dificuldades como toda a gente tem, mas há encontros, há um espaço
de convívio… o teatro de Montemuro continua a fazer uma programação regular, quer seja através dos serões na serra, quer através
do acolhimento de escolas, quer através dos espetáculos que se vão fazendo”. Temos o escritório (Espaço Montemuro)12
permanentemente aberto onde as pessoas mais velhas podem pedir informação, quer dizer, há aqui toda uma relação muito estreita
entre a comunidade e as pessoas … eu sinto que as pessoas se sentem muito confortáveis em viver aqui, muito sinceramente”.
Prova das dinâmicas culturais entretanto criadas pela companha é o festival Altitudes – um festival de teatro promovido pelo TRSM,
que desde há mais de 15 anos se realiza durante uma semana do mês de agosto em Campo Benfeito. Durante essa semana traz a
aldeia várias companhias nacionais e internacionais e centenas de turistas que permanecem na região e vêm celebrar a música e o
teatro (Pato et al., 2015).
Os serões da Serra são uma outra iniciativa da companhia. Trata-se de uma atividade mais alargada no tempo e que chama à aldeia
várias companhias teatrais que apresentam os seus espetáculos. Em 2015 por exemplo, a companha apresentou ao abrigo deste
projeto três produções do Teatro do Montemuro - “Memórias Partilhadas”, “Caídos do Céu” e “Como se Fazem as Estrelas” e acolheu
mais sete projetos das seguintes companhias Cendrev, Teatro Art Imagem, Teatro O Bando, Jangada Teatro, Companhia de Teatro
de Braga, Acert e A Escola da Noite (TRSM, 2016).
Acresce ainda que, o TRSM acolhe no Espaço Montemuro outras iniciativas de índole social/cultural. Em julho do ano anterior, por
exemplo, em articulação com a população foi lançado o ciclo de documentários/ debates alternadores. O primeiro documentário “O
Veneno está na mesa”, procurou refletir sobre a utilização de pesticidas na preservação do ambiente e na saúde humana e promover
comportamentos mais sustentáveis na aldeia, contribuindo desta forma para o bem-estar da população.
3.3 O TRSM & a revitalização demográfica da aldeia
Graças à dinâmica criada essencialmente pelo TRSM e pela cooperativa de artesanato Capuchinhas do Montemuro, a aldeia conta
hoje com mais jovens do que tinha há duas décadas atrás (informação recolhida numa das visitas feitas à aldeia). Os velhinhos vão
morrendo, é certo, mas desde há cerca de 15 anos a esta parte as pessoas da aldeia não tem saído, segundo informação dos
moradores. Pelo contrário, a aldeia conta hoje com dois casais com idades jovens que vieram viver para a povoação. Um desses
casais, de formação académica superior (doutoramento), deixou Lisboa e instalou-se em Campo Benfeito. Hoje o casal três crianças
que crescem na aldeia.
Ao todo, Campo Benfeito terá cinquenta habitantes, cerca dos quais dezasseis crianças e jovens com idade inferior a 18 anos.
O contributo do TRSM e das Capuchinhas é visível nas palavras do entrevistado:
“Eu acho sinceramente que foi fundamental para que esta aldeia resistisse à desertificação. A aldeia parou, há cerca de 15 anos a
esta parte as pessoas não têm saído, muito pelo contrário. Claro que estamos a falar a uma escala muito pequenina porque a aldeia
tem poucos habitantes, mas até houve dois casais que regressaram e que se não existisse o Teatro e as Capuchinhas era impensável,
há quem diga… há muita gente que diz isso, se não existisse o teatro e as capuchinhas a aldeia não existiria neste momento”.
Para além deste facto, os mais velhos vão incutindo nos mais novos o gosto pelo teatro e pelas tradições locais. Este gosto pela arte
e pela cultura popular parece estar a ganhar novos e jovens adeptos da aldeia, o que ria uma perspetiva de futuro e continuidade,
como referido pelo diretor do teatro:
“Isso abre uma perspetiva de futuro, e não foi por acaso, houve ali um interregno muito grande, para aí durante 15 anos não nasceu
nenhuma criança em Campo Benfeito”. Mas agora parece haver perspetiva de futuro, e os mais novos já vão seguindo os passos dos
mais velhos e trabalhando peças teatrais”.
3.4 O TRSM & o apoio do poder local
Para que os projetos cresçam e se afirmem é importante o ambiente sociocultural local, que como se demonstrou acima é rico, mas
também o apoio institucional local, em particular das associações locais e do próprio município. Sem desprimor de outras instituições
que poderão potenciar a arte e a cultura local, frisamos aqui o apoio concedido pela própria Câmara Municipal de Castro Daire, que
na opinião do diretor do teatro, tem apoiado a iniciativa:
“Temos também com a Câmara Municipal um protocolo, que no fundo junta um conjunto de vontades (…) o Teatro do Montemuro,
sendo de cá e por vocação e não só, queremos muito fazer, mostrar os nossos trabalhos aqui (…) É fundamental para nós, é onde a
gente se sente bem, sem desprimor para os outros, mas a gente gosta muito de apresentar as nossas produções, e a câmara também
nos proporciona isso, há um entendimento de ambas as partes”.
Este sentimento de apreço pelas tradições e valores da terra é também partilhada por um dos representantes da autarquia municipal,
como a seguir se transcreve:

11

A cooperativa de artesanato Capuchinhas de Montemuro é constituída por mulheres da aldeia que se dedicam à produção de peças de vestuário e artigos de decoração
para casa. A produção destas peças é essencialmente baseada nos recursos, tradições e modos de vida local.
12 O que está em parênteses é nosso.
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Temos também um protocolo com o teatro de Montemuro que foi feito com o município cuja perspetiva é a internacionalização do
próprio teatro (…) (…)estivemos presente na bolsa de turismo de Lisboa e também na Feira Internacional Ibérica ali na Guarda e todos
os eventos ligados a feiras temos por norma chamá-los no sentido de eles divulgarem aquilo que é nosso”.

4. CONCLUSÕES
Os resultados deste estudo têm implicações tanto de natureza teórica, como prática. Do ponto de vista teórico, os resultados
reforçam o que alguns estudos (e.g., Hribar et al., 2015) têm referido a propósito do contributo do património cultural para o
desenvolvimento regional de um território. Com efeito, tal como referido por Hribar et al. (2015), no caso do Teatro Regional de
Montemuro os benefícios do teatro fazem-se sentir não só no plano económico, mas também incluem benefícios sociais,
demográficos e ambientais.
Do ponto de vista social, é inegável o contributo desta iniciativa para a revitalização social da aldeia e toda a criação de uma dinâmica
sociocultural genuína e singular. Desde há cerca de meio século que são criados na aldeia diferentes festivais de música e teatro que
animam a comunidade e trazem vida, visitantes e turistas à aldeia e à região. Recentemente foram criados encontros/tertúlias com
o objetivo de discutir questões de âmbito atual que visam o bem-estar e o desenvolvimento dos habitantes da aldeia.
Na esfera demográfica, a pequena povoação rural tem hoje mais pessoas que há duas décadas atrás. Sem dúvida, numa altura em
que os meios rurais, sobretudos os mais interiores estão cada vez mais com menos gente, este é um facto que merece, no mínimo a
nossa atenção. Como referido acima, se não fosse a dinâmica criada pela companhia em articulação com outros projetos da
comunidade, de que é exemplo a companhia de teatro “Capuchinhas”, tal não seria possível.
No plano ambiental, graças ao património material (paisagístico) e imaterial, com particular destaque para o histórico-cultural,
Campo Benfeito faz parte da rede de Aldeias de Portugal desde 2005, o que permitiu a recuperação das ruas e fachadas das casas da
aldeia.
Ainda do ponto de vista teórico, este estudo enfatiza que as pessoas, isto é o capital humano, é importante na promoção da cultura
de um território. São as pessoas que identificam e reconhecem os valores culturais e os stakeholders chave, os incorporam e lhes dão
vida (Hribar et al., 2015)
Do ponto de vista prático, advogamos que iniciativas como estas devem ser continuamente apoiadas. Para tal é necessário que os
decisores políticos e as autoridades locais tenham cada vez mais consciência da riqueza que representa o património cultural local e
as suas gentes. Para além deste facto, convém também ter presente que o TRSM está localizado numa das comunidades mais
periféricas e interiores do país e que, como tal, não goza das mesmas oportunidades de crescimento que uma companhia localizada
num centro urbano litoral. Para tal, deverá ser ponderada a equiparação desta iniciativa a um “bem público” (Moreira, 2011; Pato,
2016).
Este estudo tem naturalmente as suas limitações. Por escassez de tempo não nos foi possível entrevistar outros stakeholders,
nomeadamente outras entidades locais que diretamente ou diretamente tem influência na sustentabilidade da iniciativa teatral e os
participantes nos espetáculos da companhia. Seria por isso interessante investigar o posicionamento de outros stakeholders em
relação à companhia teatral e ao mesmo tempo dos participantes (sobretudo não locais) nos eventos culturais da companhia.
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RESUMO
Escrever sobre a experiência e legado de uma Capital Europeia da Cultura (CEC) não é um exercício fácil, em expressão da
complexidade do megaevento. Talvez por isso, em Portugal, pouco tenha sido escrito sobre essa matéria. Numa época de vincada
globalização e marcada pelo advir de várias situações de crise, a competição entre as cidades pela captação de visitantes
internacionais tem-se afigurado crescentemente feroz. Por essa razão se tem afigurado tão estratégico poder sedear uma Capital
Europeia da Cultura. Atentos a isso, faz sentido investigar como as populações reagem a este tipo de megaevento e como as cidades
tiram proveito deste título para se requalificarem e equiparem, para se promoverem, e para captarem novos investimentos e
visitantes. Esta comunicação tem como principal objetivo fazer um retrato do legado da CEC organizada em Guimarães, em 2012,
centrando-se em legados de várias índoles. Nesse retrato, usa-se sobretudo uma abordagem quantitativa, mas retém-se igualmente
uma leitura qualitativa, múltipla, feita por um conjunto qualificado de atores locais, ligados a diversas estruturas políticas,
económicas, sociais e culturais. Com a presente comunicação, que resume um trabalho muito mais vasto, tornado público entre a
comunidade científica através de diversos veículos, pensamos contribuir para a reflexão por parte de políticos e de outros atores do
caminho que tem sido percorrido e que importa percorrer em prol do desenvolvimento de Guimarães e do bem-estar das suas gentes.
PALAVRAS-CHAVE: Capital Europeia da Cultura; Legado de Megaeventos; Promoção das Cidades; Guimarães.

ABSTRACT
To write about the legacy of a European Capital of Culture (ECOC) it is not easy due to the complexity of the mega-event. Maybe,
that is the reason why, in Portugal, so little has been written on the issue. In a time crossing a deep globalization process and facing
crises of various nature, competition among cities to capture international visitors has shown to be quite fierce. In that context, to
host a European Capital of Culture has shown to be strategic. Keeping that in mind, we thought making sense inquiring on the way
local residents react to this king of mega-event and on the way cities benefit from those hosting in order to renovate and enhancing
their equipment, promoting abroad, and attracting capital (investment) and visitors. This paper has as main aim to produce a picture
of the legacy of the ECOC hosted by Guimarães (Portugal) in 2012, inventorying various sorts of legacies. In that portrait, a
quantitative approach is used, mostly, but we have tried to use also a qualitative one, multiple, taking the narratives on the event
kept by several qualified local stakeholders related to political, economic, social and cultural institutions. With this paper, which
summarizes a much more enlarged research work conducted, made available among the scientific community through papers
published in journals, we aim contributing to the debate that should be conducted among the political and other local actors of the
city of the path which has been followed and of the one to be crossed envisaging enhancing the development of Guimarães and the
well-being of its inhabitants.
KEY-WORDS: European capital of Culture; Mega-events legacy; Cities Promotion; Guimarães.

INTRODUÇÃO
Escrever sobre a experiência e legado de uma Capital Europeia da Cultura (CEC), cuja primeira edição remonta a 1985, não é um
exercício fácil, em expressão da complexidade do megaevento. Talvez por isso, em Portugal, que até ao presente acolheu a CEC em
três datas distintas (1994, 2001 e 2012), pouco tenha ficado escrito sobre a matéria.
Na realidade, em Portugal e no mundo, foram poucos os estudos de cariz científico publicados tomando como objeto de análise as
Capitais Europeias da Cultura. Há-os mais, de cariz técnico e, porventura, mais comprometidos com os desígnios das entidades
organizadoras, referidos aos impactes que este tipo de megaevento poderá gerar ou ter criado nas cidades e nas regiões onde se
realizaram.
Numa época de vincada globalização e marcada pelo advir de várias situações de crise económica e social, cada vez mais as cidades
competem pela captação de visitantes internacionais. Por essa razão, apostando na melhoria da sua imagem e na edificação de
equipamentos vários, estando entre eles os culturais, se tem afigurado tão estratégico poder sedear, por um ano, uma Capital
Europeia da Cultura. Esse tem sido o passaporte usado por múltiplas cidades europeias.
Atentos a isso, aparte o escrutínio que se justifica que seja feito do uso de dinheiros públicos, nacionais e da União Europeia,
dedicados à realização de tais eventos, entendemos que faz sentido investigar como as populações reagem a este tipo de megaevento
e como as cidades tiram, efetivamente, proveito deste título a diferentes níveis: para se requalificarem e equiparem; para se
promoverem nacional e internacionalmente; para captarem novos investimentos e visitantes; para melhorarem ou alterarem a
respetiva imagem; para melhor se posicionarem na candidatura ao acolhimento de outros grandes eventos.
Existem múltiplos relatórios de avaliação de impactes das CEC, conduzidos sobretudo desde os anos 2000, quando a Comissão
Europeia passou a impor a realização deste tipo de estudos às entidades organizadoras do megaevento. Não obstante, grande parte
destes trabalhos de cariz técnico tem tendido a manter um foco algo restrito, muito centrado na componente mais económicofinanceira. Esse foco decorre da necessidade de aportar uma justificação para a decisão política de acolhimento da CEC.
Por seu turno, apesar de haver estudos internacionais consistentes sobre a perceção dos residentes dos efeitos da atividade turística
desde finais da década de 70 do século XX, os mesmos não têm merecido grande atenção por parte dos investigadores portugueses
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das ciências sociais. Versando a realidade portuguesa, só nos últimos 10 anos começaram a surgir estudos mais sustentados sobre
esta componente.
Com base nesta leitura de situação, o livro que entretanto redigimos, intitulado “O legado de Guimarães Capital Europeia da Cultura
de 2012: a leitura dos residentes e dos visitantes” (Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2017) tem como principal objetivo deixar um retrato
do legado da Capital Europeia da Cultura organizada em Guimarães, em 2012, centrando-se em impactes de várias índoles,
acolhendo, nomeadamente, a leitura dos residentes, dos visitantes e de um grupo qualificado de atores locais. Num segundo nível
almejou-se ainda contribuir para um planeamento mais participativo, isto é, em que seja mais natural trabalhar com as populações
na construção de um desenvolvimento mais sustentável, objetivo geral para o qual se acredita que o acolhimento de eventos desta
natureza pode dar contributo não sub-estimável.
O livro que esta comunicação sintetiza (Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2017), que segue sobretudo uma abordagem quantitativa,
materializa-se em sete capítulos, iniciando-se com uma análise das caraterísticas e do historial das Capitais Europeias da Cultura, o
conceito de megaevento cultural e os principais impactes que devem ser considerados. Segue-se uma sucinta revisão da literatura
sobre conceitos, quadros teóricos e estudos realizados, que suportam a abordagem empírica que é feita adiante, relativa ao caso de
Guimarães. Numa segunda parte, de natureza mais empírica, faz-se uma breve apresentação do município e da cidade de Guimarães.
O capítulo quatro debruça-se sobre a perceção dos vimaranenses, nos anos de 2011 e de 2013, dos efeitos do acolhimento da CEC
2012, enquanto que o capítulo seguinte trata a perceção dos atributos turísticos da cidade mantida pelos turistas, onde se aproveita
também para traçar o respetivo perfil. O capítulo seis analisa a perceção, em 2016, de vários atores locais do que foi Guimarães 2012
e o seu legado. O livro (Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2017) fecha com uma breve conclusão, que inclui a menção de alguns
ensinamentos retirados da organização do megaevento e recomendações de política pública.
No caso da presente comunicação, a sua estrutura é mais simples, arrumando-se da seguinte forma: numa primeira secção invocamse, sucintamente, alguns conceitos e ideias retiradas da revisão da literatura efetuada sobre os impactes dos megaeventos e diversos
outros aspetos que enquadram a abordagem empírica prosseguida sobre as perceções dos residentes dos efeitos do acolhimento de
uma Capital Europeia da Cultura, e a perspetiva dos visitantes sobre os atributos da cidade de Guimarães, antes e após a CEC; seguese uma secção com a indicação dos métodos analíticos usados nos estudos realizados, aplicados quer a turistas quer a visitantes quer
ao grupo qualificado de atores locais que foram entrevistados, em 2016 e em 2017, para nos darem a sua leitura do que foi o legado
da CEC; na secção 3 faz-se uma resenha dos principais resultados obtidos no trabalho empírico realizado junto dos residentes e dos
turistas; na secção 4, que aparece aqui proporcionalmente mais desenvolvida e atualizada do que no livro (Remoaldo e Cadima
Ribeiro, 2017), dá-se notícia da leitura por parte dos atores entrevistados do que é o legado da CEC, retendo-se para o efeito apenas
as respostas dadas à questão que endereçava globalmente essa mesma problemática, a saber: “(…) a esta distância temporal, quando
se pode olhar já com maior afastamento emocional para o evento, a questão que se pode colocar é se valeu a pena. Valeu?”. A
comunicação termina com uma breve conclusão, retomando o texto do livro (Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2017).

2. CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
2.1 Capitais Europeias da Cultura e impactes dos megaeventos
As CEC são atualmente o projeto cultural colaborativo mais ambicioso, em termos de dimensão e escala, que se realiza na Europa.
Uma CEC não é apenas um festival mas, também, um local de intercâmbio, debate e reflexão, com o duplo objetivo de ser uma
ocasião para mostrar num palco alargado a cultura da cidade que acolhe o megaevento em cada ano e de atrair a si visitantes de
outros países, e eventuais eventos ou manifestações de cultura de outros países europeus (Sassatelli, 2008).
A organização de uma CEC corresponde a uma oportunidade para, sobretudo, regenerar a cidade que acolhe este megaevento e para
promover a melhoria das respetivas visibilidade e imagem a nível internacional, assim como reforçar ou melhorar a imagem da cidade
junto dos seus habitantes. A elevação da autoestima da comunidade que acolhe a CEC é outra das eventuais mais-valias da realização
deste megaevento, se a organização do megaevento resultar num sucesso. Pode-se ainda mencionar a oportunidade que, por essa
via, é proporcionada para a internacionalização das atividades culturais que são programadas, que pode servir de alavanca para
estabelecer uma oferta cultural, a partir dessa data, mais sustentada.
Já passaram trinta anos desde a realização da primeira CEC. Foi em 1985 que ocorreu (http://ecoc.poieinkaiprattein.org/europeancapital-of-culture/ - consultado em 13/02/2015), tendo sido acolhida pela cidade de Atenas. À escolha de uma cidade grega para
organizar a primeira iniciativa não foi alheia a circunstância da então Ministra da Cultura Grega, Melina Mercouri, ter estado, em
1983, na génese da ideia (Richards, 2000; Portelinha, 2012).
Inicialmente, foram avançados objetivos puramente culturais, já que se pretendia divulgar a cultura das cidades junto dos cidadãos
europeus e, simultaneamente, construir um espaço cultural comum, a partir da variedade de culturas existentes nos países Europeus.
Visa-se contribuir também para uma maior consciência do que os Europeus têm em comum (European Commission, 2009). Este
conceito original foi-se adaptando às necessidades e ambição de cada cidade que foi recebendo o título.
Em finais de 2012, ano em que ocorreram duas CEC (Guimarães e Maribor – Eslovénia), este título já tinha sido concedido a 46
cidades, valor que subiu para 52 em 2015 (http://ecoc.poieinkaiprattein.org/european-capital-of-culture/ - consultado em
13/02/2015).
As CEC têm-se revelado muito diferentes em escala, objetivos e meios, encarnando o lema da Europa em termos de política cultural
de “unidade na diversidade” (unity in diversity). Na verdade, conforme mencionado, a missão oficial do evento é não apenas valorizar
a riqueza e a diversidade das culturas europeias e as caraterísticas que compartilham mas, também, promover uma maior
compreensão mútua entre os cidadãos europeus (Sassatelli, 2008).
Os eventos organizados pelas cidades que têm acolhido a CEC foram assumindo cada vez maior duração, maior complexidade e mais
ambição. Nessa própria medida, ao longo dos anos, cada CEC tem gradualmente atraído mais público e maior atenção dos mass
media (Sassatelli, 2008; Freitas Santos, Remoaldo, Cadima Ribeiro e Vareiro, 2011).
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2.2 Turismo e desenvolvimento
O turismo cultural refere-se a um segmento da atividade turística que coloca uma ênfase no legado histórico e nas atrações culturais.
É um dos segmentos do setor que, nas últimas décadas, tem experimentado maior crescimento (Ritchie e Inkari, 2006; Sharma e
Dyer, 2009; Chen e Chen, 2010; Shin, 2010; Secondi et al., 2011).
As mudanças ocorridas no que concerne ao tempo dedicado ao trabalho e em matéria de condições de vida, bem como de expetativas
no respeitante ao acesso a férias e lazer têm contribuído para o desenvolvimento deste segmento da atividade turística. A procura
de férias mais ativas, dotadas de elementos mais culturais por oposição a posturas mais passivas por parte dos turistas associadas a
produtos turísticos mais banais e massificados tem vindo a cativar um crescente segmento da população que viaja (Ritchie & Inkari,
2006; Ritchie & Hudson, 2009; Yankholmes & Akyeampong, 2010). O surgimento de uma nova classe média, detentora de níveis mais
elevados de instrução e de rendimentos, foi responsável pelo crescimento deste segmento do turismo (Richards, 1996).
De acordo com Besculides, Lee & McCormick (2002), o turismo cultural inclui visitar sítios históricos e arqueológicos, envolvimento
em festas comunitárias, participação em danças e cerimónias tradicionais, ou mesmo a aquisição de artesanato. Nalguns lugares,
sobretudo os mais apegados às suas tradições e valores, o património e as atrações culturais podem incluir sítios históricos e
arqueológicos, museus, práticas religiosas tradicionais, artesanato, gastronomia e eventos culturais de índole diversa.
Para Richards (1997), o turismo cultural inclui todos os movimentos de pessoas para fora do lugar de residência habitual visando
aceder a um tipo específico de atrações, tais como a elementos de legado histórico, manifestações artísticas e culturais, e às artes,
em geral. Silberberg (1995) sustenta que turismo cultural é uma forma de turismo motivada por interesses históricos, artísticos,
científicos, ou por património disponibilizado por uma região. Stebbins (1996) define turismo cultural como um tipo especial de
turismo baseado na procura de e na participação em novas e profundas experiências culturais, sejam estéticas, intelectuais,
emocionais ou psicológicas.
Nos últimos anos, as atividades criativas e o património imaterial foram acrescentados para alargar a definição de turismo cultural
(OECD, 2009), e a experiência cultural tendeu a ser encarada, cada vez mais, como um processo holístico (Russo & Van der Borg,
2002).
Estreitando o conceito de turismo cultural, chegamos ao de turismo histórico-patrimonial ou de legado histórico, classificado por
Timothy & Boyd (2006) como um dos mais importantes e difundidos tipos de turismo, o qual constitui uma das mais remotas razões
para viajar. A principal motivação para visitar um lugar desta natureza são as caraterísticas do seu património histórico, fundada esta
na perceção dos turistas da sua própria identidade. Significa isto que estamos perante um fenómeno que, em grande medida, parte
das motivações e perceções dos turistas ao invés dos atributos específicos do destino (Poria, Butler & Airey, 2001; Poria, Reichel &
Biran, 2006; Chen & Chen, 2010).
2.3 Perceção dos residentes dos impactes dos megaeventos da atividade turística
Os estudos sobre as perceções dos residentes dos impactes da atividade turística ganharam um novo impulso nos anos de 1990,
sendo reconhecida a sua importância para o processo de planeamento e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável dos
territórios (Cordero, 2008). Outro tanto sucedeu com a avaliação do impacte de megaeventos que, direta ou indiretamente serve
para projetar internacionalmente a imagem dos territórios e dinamizá-los economicamente, tomando o turismo, muitas vezes, um
papel destacado.
Em Portugal, um dos primeiros estudos realizados com esse foco, da autoria de Monjardino (2009), serviu de exemplo para a pesquisa
que encetámos nesse domínio em 2010 (Vareiro, Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2013), ainda antes do inquérito aplicado em 2011,
este referido à perceção dos impactes do acolhimento por parte de Guimarães da CEC 2012, e cujos resultados principais invocaremos
aqui.
Tradicionalmente, o planeamento de megaeventos pressupôs, quase sempre, um enfoque em termos de projeção político-mediática
dos agentes de decisão. Este tipo de enfoque, designado por hallmark decision making, pressupunha que se delineava um projeto de
megaevento e só depois se tentava justificá-lo (Gursoy e Kendall, 2006). Esta postura tinha subjacente uma baixa participação dos
residentes (Roche, 1994; Gursoy e Kendall, 2006).
Nas últimas décadas emergiu, como alternativa, em todo o processo de planeamento, uma abordagem mais participativa e
democrática (collaborative decision making), que combina duas componentes: a técnica, de facies mais racional; e a participativa, de
facies mais democrática (Getz, 1991; Haxton, 1999). Esta abordagem vem de encontro à ideia de que a participação ativa e o apoio
da população e das associações locais pode contribuir para que um megaevento seja uma experiência significativa para os residentes
e visitantes, bem como para o aumento da longevidade dos seus impactes positivos na comunidade local (Gursoy e Kendall, 2006).
Os residentes que participam ativamente nos projetos e acreditam que os custos não excedem os benefícios, tendem a apoiar a
realização dos eventos (Gursoy e Kendall, 2006; Ritchie, Shipway e Cleeve, 2009). Na mesma linha, Fredline e Faulkner (2000) referem
que os residentes que se sentem alheados do processo de planeamento tendem a ter uma perceção negativa do evento.
Neste sentido, para que um megaevento tenha sucesso e os seus impactes positivos se prolonguem no tempo, os organizadores e
autoridades locais devem procurar a compreensão, o envolvimento e participação da comunidade local, percebendo o seu nível de
apoio ou oposição, e que motivos estão por detrás destas atitudes.
Não sendo fácil de implementar, esta abordagem participativa/democrática é menos frequentemente adotada (Haxton, 1999).
2.4 Motivações de visita a destinos histórico-culturais
Na literatura existente desde os anos de 1970, as motivações de viagem têm sido avaliadas a partir das forças que as desencadeiam
e dos estímulos à procura. Crompton (1979) identificou sete motivos impulsionadores (push factors) e dois captadores (pull factors).
Os motivos impulsionadores identificados foram a fuga a um ambiente percebido como rotineiro, a exploração e teste individual, o
relaxe, o prestígio, o retorno, o incremento relacional, e a facilitação da interação social. Os motivos captadores foram a novidade e
a educação.
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Gnoth (1997) sugeriu que o gerar da motivação poderia ser expresso em termos de valores diretos íntimos (geradores emocionais) e
valores diretos externos (conhecimento). Contudo, em adição às motivações, quer desencadeadoras quer captadoras, um fator
hedónico poderia ser acrescentado, mostrando que necessidades percebidas a partir das dimensões emocionais e experimentais são
relevantes na procura de prazer e nos comportamentos adotados (Goossens, 2000).
Em geral, as motivações de viagem podem estar relacionadas com razões de ordem física (repouso físico, participação desportiva,
recreação na praia, saúde pessoal), cultural (desejo de adquirir conhecimentos sobre outros países ou lugares), de relação pessoal
(desejo de conhecer outras pessoas, visitar familiares e amigos, fugir à rotina ou estabelecer novas amizades) e de estatuto ou
prestígio (autoestima e desenvolvimento pessoal) (Jang & Cai, 2002).
De acordo com Poria, Butler & Airey (2004), as duas principais razões para visitar um lugar dotado de valor histórico-cultural são: i)
de natureza educativa, isto é, prendem-se com o desejo de aprender; e ii) recreacional, significando que têm relação com a procura
de entretenimento. Por sua vez, segundo Pérez (2009), entre as principais motivações encontra-se a atmosfera vivida ou ambiente
do destino, a oportunidade para ver coisas interessantes, e o desejo de conhecer melhor a cultura local.
Com base numa amostra de turistas internacionais de língua inglesa, circulando em Israel através do aeroporto Ben-Gurion, Poria ,
Butler & Airey (2004) identificaram três grupos de razões para visitar lugares de valia histórico-patrimonial: experiência de contacto
com o legado histórico; aquisição de conhecimento; e vivência recreacional. Estas razões aparecem ligadas às perceções dos turistas
da sua própria herança patrimonial e ao desejo de serem confrontados com experiências de natureza emocional.
Um estudo mais recente, de Yankholmes & Akyeampong (2010), mostrou igualmente que as perceções dos turistas de Danish-Osu
(Gana) refletiam o seu conhecimento do lugar em ligação com os seus atributos histórico-culturais. Concluíram também que os
visitantes viviam experiências duais naquele destino: as relacionadas com a dimensão recreacional perseguida nesses sítios de valia
histórico-patrimonial; e as que adquiriam sentido simbólico a partir da referenciação às suas próprias origens.
Num outro caso, de um estudo realizado em Taiwan, Chen & Chen (2010) retiraram a indicação de que a experiência total procurada
pelos visitantes a um destino de natureza histórico-patrimonial resulta da conjugação que se possa obter dos atributos relativos a
lazer, cultura, educação e interação social. Nessa leitura, a experiência cultural acaba por ser reconduzida para a expressão holística
a que se reportava Russo & Van der Borg (2002). Desse ponto de vista, o turismo cultural tem, obviamente, muito mais para oferecer
do que outros segmentos turísticos que, nalguns casos, se limitam a propiciar a oportunidades de lazer e/ou, porventura, de lazer e
interação social, mais ou menos rica.

3. MÉTODOS DE ANÁLISE
3.1. Estudo das perceções dos residentes
A metodologia utilizada nas investigações que efetuámos sobre as perceções dos residentes foi de cariz quantitativo. O primeiro
inquérito conduzido teve subjacente aferir a perceção do impacte esperado e o tipo de participação da população residente em
Guimarães no evento CEC 2012. O segundo centrou-se na aferição da perceção do impacte observado, assim como, mais uma vez, o
tipo de participação da população residente em Guimarães no megaevento.
Optou-se por aplicá-lo em quatro Escolas Secundárias e numa Escola Profissional existentes no município de Guimarães.
Considerámos que se tratava de um método eficiente e económico de recolha de informação posto que podia garantir-se uma
elevada percentagem de respostas e uma amostra potencialmente representativa do município de Guimarães.
No estudo ex-ante, foi usada uma amostra de 471 inquéritos aplicados à população local, entre outubro e dezembro de 2011.
A escolha dos estudantes que cursavam pelo menos o 10º ano para veicular o questionário e, em parte, responder ao mesmo
relacionou-se com o facto de os indivíduos com pelo menos 15 anos serem capazes de responder ao questionário, tal como refere
Poria, Butler e Airey (2003), pois é por volta desta idade que as capacidades cognitivas de cada indivíduo se estabilizam.
Os ditos estudantes constituíram um importante elo de ligação aos seus familiares e foi possível responsabilizá-los (com a supervisão
dos professores) pelo pedido junto dos seus familiares de resposta ao questionário (por exemplo irmãos, pais, tios, avós). Por essa
via, procurou-se alcançar três gerações de residentes (15-24 anos, 25-64 anos e 65 e mais anos).
O questionário de 2011 integrou 18 questões e foram incluídas, sobretudo, questões de escolha múltipla, usando em duas delas uma
escala de Likert com 5 níveis, onde 1 correspondeu a “discordo completamente” e 5 a “concordo completamente”.
O questionário foi dividido em três partes. A primeira, com seis questões, preocupou-se com o assistir e participar no megaevento.
A segunda, com duas questões, estava associada às perceções dos residentes. Por último, a terceira parte encerrou as restantes
questões, dedicadas ao perfil sociodemográfico dos inquiridos (e.g., sexo, idade, estado civil, nível de instrução, freguesia de
residência).
No que diz respeito ao inquérito aplicado no período ex-post, a metodologia usada foi a mesma da do inquérito conduzido em 2011.
Dos inquéritos recolhidos, retivemos 551 que tinham um preenchimento completo e que permitiam a concretização de uma análise
multivariada.
O questionário conteve 17 questões, sendo muito similar ao utilizado em 2011, encontrando-se também dividido em três partes. As
alterações que foram feitas no questionário usado em 2011 prenderam-se com o facto de haver necessidade de desagregar mais
algumas das categorias apresentadas e com a necessidade de interrogar o inquirido sobre, por exemplo, a atividade que o tinha
marcado mais no ano do megaevento e a que melhor projetou a imagem da cidade de Guimarães em Portugal e no estrangeiro.
3.2. Estudo dos visitantes
No caso dos turistas, prendeu-se examinar as motivações de visita, perceção dos atributos e imagem do destino turístico Guimarães
e o perfil dos turistas que escolheram a cidade para seu local de férias/lazer. Prosseguiu-se essa análise em dois momentos temporais:
o antes e o depois do acolhimento da Capital Europeia da Cultura que a cidade acolheu.
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No primeiro caso, faz-se uso dos dados de um inquérito que se traduziu na recolha de respostas de 276 turistas, concretizado entre
dezembro de 2010 e agosto de 2011. No segundo caso, os dados foram recolhidos via inquérito aos turistas aplicado no posto de
turismo da cidade, até final de julho de 2015, tendo sido obtidas 233 respostas válidas.
Como resulta do que foi assinalado, a metodologia usada em ambos os estudos empíricos foi de natureza quantitativa, tomando por
base questionários. Em ambos os momentos, foram usadas versões em português e em inglês, e a aplicação do questionário foi
precedida de um pré-teste, destinado a avaliar a consistência interna e externa das questões que seriam colocadas.
O questionário usado incluía três partes: a primeira reportava-se às cidades visitadas pelos turistas antes da chegada a Guimarães ou
às que pretendiam visitar após a estadia nesta cidade; continha, ainda, um conjunto de questões fechadas, de resposta múltipla,
acerca das motivações de visita dos turistas, inquirindo, nomeadamente, porque tinham escolhido este destino histórico-cultural
específico (tais como fazer parte de um roteiro incluindo outras cidades vizinhas, ou razões associadas a negócios, cultura e desporto);
a segunda parte do questionário explorava as perceções dos turistas em relação à imagem do destino usando 21 atributos (tais como
monumentos, gastronomia, valor patrimonial do centro histórico, acessibilidades), medido com recurso a uma escala de Likert de
cinco níveis; uma outra questão colocada visava saber se os inquiridos tinham a intenção de recomendar a visita ao destino a
familiares e amigos, usando uma questão de resposta múltipla (sim/não/talvez); na terceira parte inquiriam-se os respondentes sobre
as suas caraterísticas sociodemográficas, tal como género, idade e educação.
O inquérito por questionário não visava distinguir entre turistas nacionais e internacionais, embora estivéssemos conscientes que
esses dois tipos de visitantes poderiam manter diferentes perceções da cidade de Guimarães.
Dado que dispúnhamos de várias variáveis (21) a partir das quais podíamos medir as imagens de Guimarães percebidas pelos turistas,
optou-se por conduzir uma análise fatorial (com rotação varimax e usando as componentes principais como método de extração dos
fatores) tendo em vista reduzir a dimensão da matriz de informação (Remoaldo, Cadima Ribeiro, Vareiro e Freitas Santos, 2014).
3.3. Entrevistas a um grupo qualificado de atores locais
Culminando a análise do que foi o legado de Guimarães Capital Europeia da Cultura, achámos por bem entrevistar um conjunto de
atores qualificados do município que nos pudessem transmitir a sua perspetiva sobre o assunto e, indiretamente, contribuir para um
debate do que foi feito, do que correu bem e do que correu mal e do que ficou como herança para o futuro.
Para o efeito, depois de equacionarmos quem mereceria a pena entrevistar, isto é, poderia dar um testemunho pertinente sobre os
tópicos em “debate”, procedemos à elaboração de um guião de entrevista semiestruturada para estruturar as conversas a
concretizar. As entrevistas tiveram duração em torno de uma hora e decorreram em duas fases: a primeira, em maio de 2016, a partir
do dia 6, de acordo com a disponibilidade de agenda dos interpelados; e, a segunda, em fevereiro de 2017. Apenas as realizadas na
primeira fase integram o livro sobre a matéria em apreço entretanto publicado (Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2017).
Nos termos do guião da entrevista, as questões sobre que se pretendia os nossos interlocutores eram as que se apresentam de
seguida, isto é, esses foram os tópicos orientadores das conversas mantidas, a saber:
i)

Numa época de globalização e marcada pelo advir de várias situações de crise económica e social, a competição entre
as cidades pela captação de investimentos e de visitantes tem-se afigurado crescentemente feroz. Por essa razão,
apostando na melhoria da sua imagem e na edificação de equipamentos vários, estando entre estes os culturais, temse afigurado estratégico para muitas cidades sedear grandes eventos, entre eles, as Capitais Europeias da Cultura.
Face à necessidade de diversificar a sua base produtiva, Guimarães terá seguido esta via. Concorda com a opção feita
de acolher a CEC 2012? Considera que resultou daí um contributo significativo para definir novas bases para o
desenvolvimento da cidade?

ii) Quando se fala de legados de uma CEC, aparte divulgar e/ou reforçar a imagem da cidade como destino turístico e, logo,
incrementar a respetiva capacidade de captação de visitantes, um aspeto que está em causa é a recuperação de património e de
equipamentos para uso público e a construção de novos equipamentos que permitam incrementar e diversificar o acolhimento de
espetáculos e outros eventos (culturais, comerciais, desportivos, etc.). No caso de Guimarães, é de opinião que as apostas feitas a
esse nível foram acertadas? Haveria outras opções que poderiam ter sido tomadas?
iii) E na componente de criação/estímulo aos agentes locais, o legado é relevante? Há, a esse nível, isto é, da dinâmica cultural da
cidade, um antes e um depois da CEC? No contexto do programa de candidatura ao acolhimento por Guimarães da CEC falava-se na
criação de um impulso decisivo para a instalação de indústrias criativas. Isso foi um chavão usado ou algo que efetivamente ganhou
conteúdo?
iv) Um dos resultados que a nossa investigação tornou patente é que o perfil do turista se alterou desde a realização da CEC, perdendo
alguns dos atributos típicos do turista que visita um lugar com motivações culturais para se aproximar bastante do perfil do turista
comum, menos qualificado e mais massificado. Tem esse sentimento, também? Isso preocupa-o?
v) A CEC foi um sucesso na atração de pessoas a Guimarães em 2012 e permitiu alguns investimentos, públicos e privados, divulgando
internacionalmente a cidade. Entretanto, a esta distância temporal, quando se pode olhar já com maior afastamento emocional para
o evento, a questão que se pode colocar é se valeu a pena. Valeu? Faz sentido voltar a fazer uma aposta similar num futuro de médio
prazo?
Para fechar a entrevista, para situar o contexto a partir do qual os nossos interlocutores nos davam entrevista, reunimos sobre cada
um, igualmente, informação sobre:
- que tipo de envolvimento teve na preparação e realização da CEC;
- se tinha sido ou era dirigente de alguma estrutura cultural ou social da cidade;
- que profissão e habilitações académicas tinha nesta ocasião;
- qual o local de residência (município).
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Anote-se que, com exceção de quatro, um dos quais trabalha como técnico superior “sénior” na Câmara Municipal de Guimarães, os
entrevistados são residentes no município (e na cidade) de Guimarães. Os quatro que não são residentes em Guimarães, são-no em
municípios vizinhos (Vila Nova de Famalicão e Braga) e, aparte o caso antes mencionado, têm interação quotidiana com Guimarães
no quadro das suas funções profissionais.

4. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA: RESIDENTES E TURISTAS
4.1. A perceção dos residentes
Tal como aconteceu no questionário usado em 2011, foi utilizada uma pergunta no questionário de 2013 (questão 7) que se
direcionou para os impactes percebidos pelos inquiridos. A questão teve a mesma redação (com 20 itens e usando uma escala de
Likert de 5 níveis) e contemplou os três principais tipos de impactes: económicos, socioculturais e ambientais.
Em termos económicos, os residentes concordaram que a CEC 2012 contribuiu para a “atração de mais investimentos” (média=3,9)
mas, no entanto, revelaram que não acreditavam que “aumentasse o rendimento dos moradores” (média=2,9). O “aumento de
preços e bens” (média=3,2) foi o segundo impacte económico mais citado. Estes resultados não diferem dos encontrados em 2011.
Nos impactes socioculturais ocorreram algumas alterações, visto a “conservação do património construído” (4,0) e o “maior
investimento na cultura” (3,9), apesar de continuarem a ser os mais bem avaliados, denotaram uma descida na média alcançada.
Este resultado parece encontrar eco no cenário que se viveu durante a realização do megaevento, ou seja, parte dos equipamentos
previstos foram inaugurados no decurso do megaevento (e.g., a Plataforma das Artes e Criatividade foi inaugurada no dia 24 de junho
de 2012) e um deles apenas a 26 de abril de 2016 foi aberto ao público. Neste último caso, trata-se da Casa da Memória.
Por seu turno, a “melhoria da autoestima da população” revelou ser mais importante em 2013 (média de 3,82), seguida da “melhoria
das infraestruturas locais” (3,75 – Quadro 1). Talvez a explicação para tal esteja na participação significativa da população no
megaevento de 2012, e porque Guimarães assistiu, ainda que de forma não significativa, a um aumento do número de visitantes,
tendo os vimaranenses oportunidade de interagir com outras culturas e de “mostrar” o que tinham de mais positivo.
Nos impactes ambientais, o “aumento do lixo produzido” manteve sensivelmente a mesma média (3,0), baixa, que poderá ter a ver,
entre outros aspetos, com um mais baixo número de visitantes no ano de 2012 do que o previsto, que poderá ter beneficiado esta
componente ambiental.
Foram, entretanto, realizados testes t para avaliar as diferenças nas perceções dos residentes de Guimarães antes e depois do
megaevento. Foram usados os mesmos quatro fatores da análise fatorial que foram considerados para o ano de 2011.
A primeira conclusão a retirar é que quase todos os impactes revelaram médias acima do ponto médio (3) da escala de Likert de cinco
níveis, ainda que tal ilação seja mais evidente no ano de 2011. Sendo assim, o nível de acordo registado face a grande parte das
afirmações revelou-se elevado.
Os resultados do teste-t indicaram existirem diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) em dois fatores positivos da análise
fatorial (Investimentos e benefícios imateriais e Benefícios sociais e económicos) e num fator de impacte negativo (Custos
económicos, sociais e ambientais).
Quadro 1 - Análise das médias dos impactes percecionados antes e depois da CEC 2012 (testes t)
Média
2011
(n=471)
1: Investimentos e benefícios imateriais
4,02
Valorização e recuperação das tradições locais
4,02
Conservação do património construído
4,16
Maior investimento público no setor da cultura
4,06
Melhoria da imagem do concelho
4,28
Atração de mais investimentos para a região
4,02
Aumento da autoestima da população
3,86
Aumento da oferta de eventos culturais
3,74
2: Custos económicos, sociais e ambientais
3,25
Aumento do lixo produzido
3,05
Aumento do trânsito
3,68
Aumento do crime
2,69
Dificuldades de estacionamento
3,83
Aumento do nível de preços de bens e serviços
3,32
Degradação do ambiente físico e natural
2,94
3: Segurança e infraestruturas
3,67
Aumento da segurança pública
3,57
Melhoria das infraestruturas locais
3,78
4: Mudanças nas práticas tradicionais e nos hábitos
3,12
Alteração dos hábitos dos vimaranenses
3,13
Mudanças nas práticas tradicionais
3,11
5: Benefícios sociais e económicos
3,28
Criação e/ou aumento de emprego
3,57
Aumento da qualidade de vida
3,32
Aumento do rendimento dos residentes
2,95
Fonte: Adaptado de Remoaldo, Vareiro, Cadima Ribeiro e Freitas Santos (2016).
Fatores de impactes da CEC 2012
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2013
(n=551)
3,87
3,86
3,97
3,87
4,19
3,81
3,83
3,53
3,13
2,99
3,61
2,40
3,77
3,22
2,77
3,62
3,49
3,74
3,18
3,27
3,09
3,13
3,32
3,15
2,91

t-value

Sig.

3,944
3,137
3,617
3,650
1,691
3,736
0,482
3,846
3,074
0,824
1,171
4,177
0,984
1,498
2,626
1,274
1,466
0,657
-1,156
-2,326
0,304
3,455
4,150
2,776
0,618

0,000
0,002
0,000
0,000
0,091
0,000
0,630
0,000
0,002
0,410
0,242
0,000
0,325
0,135
0,009
0,203
0,143
0,511
0,248
0,020
0,761
0,001
0,000
0,006
0,536
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Traduzindo por outras palavras, os residentes de Guimarães esperavam que a CEC 2012 tivesse gerado bastantes benefícios
económicos, sociais e culturais. Todavia, após o megaevento, a sua perceção foi a de que não gerou tantos benefícios como
esperavam (Remoaldo, Vareiro, Cadima Ribeiro e Freitas Santos, 2016).
Paralelamente, os inquiridos percecionaram efeitos compatíveis com uma média mais elevada para o fator “Custos económicos,
sociais e ambientais” antes do megaevento do que após o mesmo. Neste caso, após o megaevento, os residentes percecionaram que
os custos foram mais baixos do que esperavam.
Dez dos vinte itens usados denotaram variações significativas entre os dois períodos. Os resultados encontrados seguem os que se
encontra na literatura, tal como os do estudo de Lee, Lee, Kang, Lee e Jeon (2013) que usaram 24 itens.
Importa ainda destacar que, em termos de benefícios sociais e económicos, nos itens “Aumento do rendimento dos residentes” e
“Aumento da qualidade de vida”, foram encontradas médias das mais baixas dos 20 itens, quer antes quer depois da realização do
megaevento. Esta ocorrência está em consonância com o que se evidenciou em vários outros estudos, que indicaram que um evento
proporciona uma grande oportunidade para melhorar a imagem do destino e da comunidade, mas, ao que parece, os residentes
tendem a estar menos certos de que beneficiam com isso (Kim, Gursoy e Lee, 2006; Gursoy, Chi, Ai e Chen, 2011, citados por
Remoaldo, Vareiro, Cadima Ribeiro e Freitas Santos, 2016).
4.2. A perspetiva dos turistas
Aproveitando a existência de dados recolhidos em inquéritos aplicados aos turistas em 2010/2011 e em 2015, deter-nos-emos por
momentos sobre o que mostram esses dados no respeitante, respetivamente, às motivações de visita, aos atributos da cidade
percebidos e ao perfil do turista. Desse modo, procurar-se-á identificar elementos de continuidade e diferenças e, indiretamente,
retirar ilações sobre o contributo que o acolhimento da Capital Europeia da Cultura de 2012 terá dado para a visibilidade do destino
turístico e para a consolidação/modificação da sua imagem.
Começando pelas motivações de visita (Quadro 2), e recorrendo à estatística do Qui-quadrado (X2) para testar a existência de
diferenças estatisticamente significativas entre os valores registados para os dois períodos em análise, podemos concluir que será de
rejeitar a hipótese de que o motivo para a escolha de Guimarães em qualquer uma das motivações apresentadas foi idêntica para os
visitantes de 2010/2011 e de 2015. Por exemplo, a percentagem de inquiridos que escolheram Guimarães por esta ser uma cidade
Património Mundial é significativamente mais elevada em 2010/2011 do que em 2015 (80,1% versus 63,9%). Já no caso do Touring,
da Gastronomia e Vinhos e das Atividades Culturais, a percentagem de inquiridos é significativamente mais elevada em 2015.
Quadro 2 - Motivações de visita dos inquiridos em 2010/2011 e em 2015
2010/2011
2015
N
%
N
%
1. É Cidade Património Mundial
221
80,1
149
63,9
2. Touring da região
158
57,2
169
72,5
3. Negócios
10
3,6
18
7,7
4. Visita de carácter religioso
7
2,5
32
13,7
5. Gastronomia/Enoturismo
47
17,0
81
34,8
6. Conferências e seminários
4
1,4
18
7,7
7. Actividades culturais
53
19,2
84
36,1
8. Actividades desportivas
4
1,4
18
7,7
9. Visita a familiares e/ou amigos
14
5,2
38
16,3
Fonte: Marques, Remoaldo, Vareiro e Cadima Ribeiro (2015). Notas: * p<0,01; ** p<0,05.

X2

Sig.

16,547
13,372
4,090
22,391
21,111
12,034
18,233
12,034
16,465

0,000*
0,000*
0,043**
0,000*
0,000*
0,001*
0,000*
0,001*
0,000*

Por outro lado, também se retira do Quadro 2 que a referência às atividades culturais sofreu um acréscimo de importância concedida
pelos visitantes de 17,0% em 2010/11 para 36,1% em 2015, enquanto que a evolução registada nas indicações da Gastronomia passou
de 17,0% em 2010/11 para 34,8% em 2015. Naturalmente, tendo presente as motivações ligadas à cultura, poder-se-á retirar daí que
a cidade viu reforçada a perceção de tratar-se de um destino dotado de uma dinâmica cultural, o que, de algum modo, pode decorrer
do acolhimento da CEC e da visibilidade que esta lhe deu.
Por sua vez, o Quadro 3 mostra a hierarquização dos 14 atributos percebidos da cidade numa e noutra das datas retidas. Esta
hierarquização apresenta muito semelhante em ambas as datas. A ordem entre os dois primeiros atributos mencionados é que se
alterou, aparecendo relevado em 2015 o esforço feito em termos de “recuperação do Centro Histórico”.
Comparando os dados referentes aos atributos da cidade, isto é, comparando as médias destes itens após a respetiva hierarquização
(Quadro 3), e recorrendo a testes t, conclui-se que os visitantes em 2015 apresentaram valores médios mais elevados em todos itens
do que os de 2010/2011, sendo todas essas diferenças estatisticamente significativas.
À luz desse resultado, parece válido concluir que os visitantes de Guimarães em 2015 terão ficado mais satisfeitos com os atributos
da cidade que os do período precedente da CEC 2012.
Quadro 3 – Perceção de atributos de Guimarães em 2010/2011 e em 2015

Relevante património artístico e arquitetónico
Boa gastronomia
Cidade hospitaleira
Boa recuperação do Centro Histórico
Boas oportunidades para compras
Ligação à origem da nacionalidade Portuguesa
Cidade segura
Boa oferta de animação em termos de quantidade

2010/2011
Mean
Rank
score
1
4,34
7
3,54
3
3,99
2
4,09
12
3,17
4
3,92
8
3,50
11
3,18
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2015
SD

Rank

0,976
0,867
0,878
0,924
0,575
1,053
0,820
0,524

2
7
3
1
10
5
4
9

Mean
score
4,52
4,09
4,45
4,56
3,77
4,27
4,30
3,87

SD
0,644
0,849
0,724
0,599
0,860
0,876
0,796
2,218

t-value

Sig.

-2,412
-7,251
-6,403
-6,928
-9,044
-4,137
-11,197
-4,589

0,016**
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
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Boa oferta de animação em termos de qualidade
11
3,18
Qualidade na oferta hoteleira
10
3,31
Boa sinalização e informação turística
5
3,67
Boa divulgação dos eventos culturais
9
3,39
Boa relação qualidade/preço dos serviços prestados
9
3,39
Profissionalismo na prestação de serviços
6
3,56
Fonte: Marques, Remoaldo, Vareiro e Cadima Ribeiro (2015). Notas: * p<0,01;

0,524
11
3,76
0,857
-8,923
0,727
11
3,76
0,773
-6,697
1,050
8
4,08
0,863
-4,801
0,743
9
3,79
0,874
-5,373
0,718
6
4,13
0,774
-11,148
0,772
5
4,27
0,772
-10,379
** p<0,05; Mean score=média; SD = desvio-padrão.

0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

O Quadro 4 resume o perfil dos inquiridos nas duas datas, 2010/2011 e 2015. As diferenças de perfil dos entrevistados foram
examinadas usando testes Qui-Quadrado. Estes indicaram a existência de diferenças estatisticamente significativas em todas as
caraterísticas sociodemográficas consideradas.
Quadro 4 - Perfil dos inquiridos em 2010/2011 e em 2015
2010/2011
N
%
(276)

2015

Sexo
Masculino
Feminino

102
174

37,0
63,0

116
117

49,8
50,2

Idade
0-25
26-45
46-65
Mais de 65

40
133
89
14

14,5
48,2
32,2
5,1

13
113
92
14

5,6
48,7
39,7
6,0

Nível de instrução
Básico/Secundário
Universidade
Mestrado/Doutoramento

36
149
85

13,3
55,2
31,5

93
87
53

39,9
37,3
22,7

X2

Sig.

8,492

0,004*

11,707

0,008*

46,424

0,000*

Estado Civil
13,016
Solteiro
94
35,9
49
22,0
Casado
146
55,7
142
63,7
Divorciado/Viúvo
22
8,4
32
14,3
Fonte: Marques, Remoaldo, Vareiro e Cadima Ribeiro (2015). Notas: * p<0,01

0,001*

N (233)

%

Assim, merece destaque o maior equilíbrio em termos de homens e mulheres que visitaram a cidade em 2015 face aos dados de
2010/2011, em que a percentagem de inquiridos do sexo feminino era mais significativa. Verificou-se, igualmente, uma descida dos
inquiridos do primeiro escalão etário (entre os 0 e os 25 anos) e um aumento do dos 46 e aos 65 anos, o que indicia uma alteração
do perfil do visitante.
Esta evolução sugere que estamos perante perceções do destino mais favoráveis a segmentos de visitantes mais velhos,
habitualmente ligados a grupos com maior disponibilidade financeira e mais exigentes no que se refere à qualidade do destino, o que
é consistente com o estatuto da cidade de Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.
Entretanto, contraditoriamente, assistiu-se a um aumento dos visitantes com habilitações literárias mais baixas, embora continuem
a predominar os visitantes mais instruídos. Este aumento de um para o outro período poderá ser resultado da maior notoriedade
adquirida pelo destino, porventura com o contributo maior da CEC 2012, o que lhe permitiu chamar a atenção a públicos mais
abrangentes, o que não deixa de constituir um risco sério, pelo que tal significa em matéria de desqualificação relativa do visitante,
quando avaliado em termos de qualificação académica.
Posto de outro modo, o caminho da massificação do destino parece estar a fazer-se à custa da perda da sua identidade como destino
cultural por excelência, assumindo que este novo tipo de público tenha motivações culturais menos vincadas do que aquele que
configurou o perfil do visitante da primeira década do século XXI (Marques, Remoaldo, Vareiro e Cadima Ribeiro, 2015). Menos crítico
desse ponto de vista é o crescimento do peso relativo dos visitantes mais velhos, que têm um nível de exigência cultural maior, e
também maior disponibilidade financeira.

5. O LEGADO DA CEC: A PERSPETIVA DOS ATORES LOCAIS
Como foi dito, culminando a análise do que foi o legado de Guimarães Capital Europeia da Cultura, considerou-se como pertinente
entrevistar um conjunto de atores qualificados do município ou que, de alguma forma, tenham acompanhado a CEC 2012 e a cidade,
em 2012 e nos anos que se lhe sucederam, que nos pudessem transmitir a sua perspetiva sobre o assunto.
Conforme também já assinalado, por economia de espaço, dos testemunhos que recolhemos nas entrevistas realizadas, retém-se
aqui uma muito pequena parte.
Partindo da constatação inquestionável de que a Capital Europeia da Cultura de 2012, acolhida por Guimarães, foi um sucesso na
atração de pessoas a Guimarães em 2012 e permitiu alguns investimentos, públicos e privados, divulgando internacionalmente a
cidade, a rematar as entrevistas que efetuámos, perguntou-se aos nossos entrevistados se tinha valido a pena ir por diante com o
megaevento e, enfeudados na perceção que a partir daí tinham construído, se fazia sentido voltar a fazer uma aposta similar num
futuro de médio prazo? Obviamente, dada a distância temporal a que estávamos da CEC, esperava-se que os nossos interlocutores
pudessem olhar para o acontecimento já com algum afastamento emocional.
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Houve algumas diferenças nas abordagens feitas. Em comum, talvez só a ideia de que a CEC, na sua expressão estrita, materializada
em 2012, foi uma grande festa. Nas palavras concretas de um dos entrevistados, “Houve uma grande festa. As festas são sempre
agradáveis. São momentos evanescentes” (Francisco Teixeira - FT). Concluindo de seguida, criticamente, com a afirmação de que,
“Se não fizéssemos a CEC, não saberíamos as oportunidades que perdemos” (FT). Outro disse-nos: “Em resultado do esforço de
investimento, há uma componente material que ficou. A componente imaterial teve algum efeito mas poderia ser melhor
aproveitada” (João Cerejeira - JC).
Numa outra perspetiva, tivemos manifestações que talvez possamos chamar de mais conformadas, de que é exemplo a perceção
seguinte: “Apesar de tudo, isto é, apesar do que não foi cumprido, penso que sim. A Capital Europeia da Cultura permitiu ajudar a
cidade a consolidar a aposta que fez (…) e a consolidar um certo espírito de comunidade” (Rita Ribeiro - RR).
Em registo idêntico, foi-nos dito que “Essas coisas são criadas a nível global. Sabido isso, aderimos ou seguimos um caminho que é o
da marginalidade. Estas organizações circulam e as cidades têm que se habilitar a elas” (Paulo Vieira de Castro - PVC). Quer isto dizer
que, num certo momento (2012), calhou a Guimarães acolher este evento. Noutra altura, calhará a outra cidade. Na voragem da
concorrência entre destinos e protagonistas, não há espaço para ficar de fora, sob pena de se cair no esquecimento (“[seguir] um
caminho que é o da marginalidade” - PVC). “A isso, andam associados interesses, económicos, entre eles, que ditam o porquê destes
eventos e da respetiva ocorrência territorial ´rotativa`” PVC).
Virando-nos agora para os protagonistas da organização do evento, que entrevistámos, para dois deles, em concreto, que opinião
nos foi expressa?
Do presidente da Câmara Municipal de então recolhemos as seguintes palavras: “Não há nenhuma dúvida que a CEC valeu a pena,
mas não é fácil alimentar a dinâmica cultural então criada. A CEC foi uma rampa de lançamento. Nunca mais temos outra” (António
Magalhães - AM);
O administrador executivo da Fundação Cidade de Guimarães, por sua vez, disse-nos:
“Guimarães 2012 foi um projeto catalisador do desenvolvimento da cidade e da região que deixou um importante legado (…). A CEC
veio no momento certo, depois de um trabalho de 20 anos de reabilitação do centro histórico e da criação do Centro Cultural Vila
Flor. Guimarães tem a ganhar em densificar esta estratégia” (Paulo Cruz - PC). Pelo mesmo diapasão afinou um(a) outra protagonista
da organização (Francisca Abreu - FA): “Não tenho a menor dúvida que valeu a pena”.
Sem pôr em causa que tenha valido a pena (“Valeu a pena” – Isabel Fernandes - IF), houve quem sintetizasse o balanço global que
fazia do acolhimento do evento nos seguintes termos: “Valeu a pena, sem dúvida, por muito que se possa pôr em causa o projeto
[isto é, o modo como foi materializado] (IF)”
A ideia de “densificar esta estratégia” (PC) surge já como resposta ao repto que era enunciado de indicar se faria sentido voltar a
fazer uma aposta similar num futuro de médio prazo. O sentido vago do enunciado foi o que ficou, tendo, embora, sido sublinhado
que “faz todo o sentido que Portugal venha a acolher novamente uma Capital Europeia da Cultura” (PC). Na rotatividade espacial do
evento, calhará a outra cidade portuguesa organizá-lo. Quem possa ser (que queira fazê-lo), é algo que nos escapa nesta ocasião.
Houve, entretanto, quem tivesse chamado a atenção para as particulares dificuldades que enfrentam as cidades médias em processos
desta natureza: “Há a questão da massa crítica” (JC), isto é, das competências para dar resposta às solicitações decorrentes da
organização de um tal evento. O que aparece sublinhado na narrativa seguinte, já registada: “Do que eu tenho lido sobre este assunto,
quem normalmente aproveita melhor estes eventos são as cidades médias” (Francisco Carballo Cruz - FCC).
Dados os interesses económicos que se jogam nestas manifestações (e jogaram, em concreto, em 2012), tínhamos também
curiosidade particular sobre que pensamento nos seria expresso a este respeito pelo presidente da Associação Comercial e Industrial
de Guimarães. Ele materializou-se no seguinte: “Acolher a CEC foi uma oportunidade que fez muito sentido. Na candidatura,
Guimarães deveria ter feito uma proposta financeira mais arrojada” (Manuel Martins - MM).
Em matéria de proposta para o futuro foi avançado que, “Em razão do seu historial, da importância que tal tem nas memórias de
Guimarães, [este município] deveria ter um museu da indústria” (MM). A curiosidade é que esta é uma proposta enunciada há vários
anos. Na verdade, “Desde 2010 que, em sede de Conselho Geral da Fundação Cidade de Guimarães, fomos salientando a importância
de que ficasse um legado futuro na área do Património Industrial, conforme consta dos Relatórios de Atividades da ACIG.
Adicionalmente, entendemos que faria sentido ter um museu D. Afonso Henriques, como elemento de afirmação da identidade
nacional” (MM). O remate deste enunciado remeteu, novamente, para a questão da estratégia da cidade: “Sinto que há alguma falta
de estratégia”. Essa visão de uma certa ausência de estratégia está também presente na seguinte narrativa: “Guimarães deveria ter
continuado a investir em Guimarães enquanto cidade da cultura” (FA). Como dissemos, esta perspetiva foi partilhada por outros dos
nossos entrevistados, tendo assumido particular ênfase no caso de um dos autores do estudo oficial de impacte da CEC, a saber:
Francisco Carballo Cruz.
Tentando contribuir para a superação do impasse que disse sentir, o presidente da ACIG acrescentou que, “Desde 2009, que, num
memorando que apresentámos à então presidente da Fundação Cidade de Guimarães, consta a proposta de criação de uma Bienal
de Arquitetura. Acreditamos que a proposta mantém atualidade. Outra tanto se aplicará ao Festival Nacional de Percussão, que
também aí propusemos” (MM).
Porque se invoca a tradição industrial da cidade e do município e as propostas que foram feitas para preservar essa memória, valerá
a pena lembrar a visão de um(a) dos(as) nossos(as) entrevistados(as) de que “A cidade é uma cidade de indústria”. Eu, se fosse
presidente da Câmara, preocupava-me que continuasse a ser uma cidade da indústria” (IF). Estas palavras surgem, lembre-se, em
que “O têxtil está a fazer um percurso muito interessante” (FCC) e os setores tradicionais, de um modo geral, “estão em boa forma”
(FCC).
Nas vertentes de avaliação global do megaevento e de contributo estratégico, foi-nos dito, também:
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i) “Globalmente, valeu a pena, mais que não seja naquele ano. Teve um efeito importante em termos de promoção da cidade, pese
o evento não ter tido a promoção (externa ao país e nacional) que deveria ter sido feita. Dever-se-ia ter investido mais na promoção
do evento, o que também serviria para promover a cidade.
O concelho precisava de ter uma estratégia de desenvolvimento. Aparte a cidade, o município está um bocado ao abandono. Vejase o caso das Taipas. A perda de população registada tem que ver com isso. O turismo e serviços não têm compensado as perdas de
emprego da indústria. As indústrias criativas, por si só, também não vão resolver o problema (…). Tudo o que dê visibilidade, desde
que o investimento financeiro a fazer seja aceitável, valerá a pena. Falta fazer alguma coisa” (Fernando Castro - FC).
ii) “Valeu a pena, pelo menos na componente de infraestruturação e reabilitação urbana, criação e recuperação de equipamentos.
Alguns equipamentos estão a ter alguma utilização. O Centro Cultural Vila Flor, que é anterior, foi, no entanto, um marco maior que
a CEC. Em matéria de dinâmica cultural, quase que voltámos onde estávamos antes da CEC.
(…) Devia ter-se feito uma aposta mais consolidada no legado. No discurso, a dimensão cultural da cidade continua presente. (…). Ser
a Capital Ibero-Americana da Cultura poderia ser um seguimento e uma oportunidade interessante” (Vitor Marques - VM).
Falando ainda de estratégia, o entrevistado acabado de citar concluía as suas considerações em matéria de estratégia a seguir
dizendo: “Era importante saber o que é que as associações locais acham. Era importante mobilizar a comunidade” (VM). Sabendo-se
quão importante é o envolvimento dos residentes e respetivas estruturas e, logo, a mobilização da comunidade local para que se
obtenham resultados consolidados quer em matéria de desenvolvimento turístico quer em matéria de legado de eventos como as
Capitais Europeias da Cultura, aprendendo com a experiência da CEC 2012, parece-nos fazer todo o sentido o princípio enunciado de
construção de novos projetos (quer dizer, de futuro) para Guimarães.
Por outras palavras, foi também essa a mensagem final que nos deixou o presidente da ASMAV, o representante de uma das
associações culturais mais visíveis da realidade atual de Guimarães. Os termos que usou foram os seguintes: “É preciso apostar numa
estratégia de empoderamento das pessoas de cá. O que quer que ocorra deveria ter por finalidade o envolvimento e a capacitação
das pessoas de Guimarães mais do que a dinâmica económica. Um perigo do nosso tempo é as pessoas acharem que já não contam”
(FT).

CONCLUSÃO
Após a apresentação dos resultados mais relevantes decorrentes da investigação conduzida entre 2011 e 2017, importa, sobretudo,
fazer agora um balanço do que daí saiu evidenciado. Desde logo, interessa tornar a frisar que as Capitais Europeias da Cultura
constituem um projeto ambicioso que tem já mais de trinta e anos de existência e que é atualmente o projeto cultural colaborativo
mais ambicioso que se realiza na Europa em cada ano. O seu caráter ambicioso decorre, entre outras coisas, dos orçamentos elevados
que envolve.
A realização de uma CEC é umas das expressões do paradigma pós-moderno de promoção das cidades e de competição entre elas,
movimento que se iniciou acerca de trinta anos. Materializa-se na realização de megaeventos e tem uma dinâmica que tem vindo a
crescer a nível internacional. Tem subjacente a ideia de proporcionar experiências aos indivíduos e, obviamente, joga com os
respetivos sentimentos e aspirações.
Olhando para os resultados do trabalho empírico realizado, parece-nos que a CEC Guimarães 2012 terá cumprido parte dos requisitos
para a qual foi organizada. Em concreto, se, por um lado, confirmou alguma capacidade para atrair visitantes (apesar de não terem
sido em número tão elevado como se assumia inicialmente), por outro lado, a cobertura mediática significativa que se pressupõe
neste tipo de megaevento não terá ocorrido na medida do que se almejava.
As principais ilações a retirar dos inquéritos realizados exprimem-se na alteração de alguns comportamentos e perceções dos
residentes relativamente aos impactes do acolhimento da CEC e à imagem turística de Guimarães. Depois de se ter diagnosticado em
finais de 2011 alguma relutância em participar no megaevento, tal não seria confirmado em 2013, isto é, a assistência aos
espetáculos, exposições e outros atos da CEC acabou por ser maior do que a inicialmente planeada pelos residentes.
Tenha-se presente que se tratava de uma cidade que não estava habituada a acolher performances de grandes grupos artísticos,
espetáculos que geralmente causam um impacte visual que facilmente fica na memória das pessoas. Assim sendo, não surpreenderá
que o evento tenha sido tido com uma grande festa. E quem não gosta de grandes festas?
Mas será que os vimaranenses despertaram, entretanto, para algum tipo de performance artística? A julgar pelas entrevistas que
foram realizadas, pouco do que estava previsto em matéria de dinamização continuada da vida cultural da cidade passou à prática,
nomeadamente naquilo que se referia à criação de um designado setor de indústrias criativas, objetivo destacado do programa de
candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura.
Estudar a perceção dos visitantes não foi tão inovador como aferir a perceção dos residentes, mas é importante não olvidar que não
existem ainda muitos estudos sobre as suas perceções em relação a um destino que é classificado como Património Cultural da
Humanidade pela UNESCO.
Sobressaíram as motivações ligadas à monumentalidade da cidade e às atividades culturais e à Gastronomia/Enoturismo. Enquanto
o primeiro tipo de motivações não nos causou surpresa, o mesmo não podemos concluir em relação à Gastronomia e Enoturismo.
Tal decorre de Guimarães não sobressair à escala nacional em termos enoturísticos, mas é certo que tem vindo a fazer uma aposta
na gastronomia. Por outro lado, cada vez mais se assume que não se pode dissociar a gastronomia dos vinhos e, como este se trata
de um segmento do turismo em ascensão, acabamos por entender a expressão deste setor.
Dos estudos empíricos realizados não se retirou indicação de que tenha havido grandes diferenças em termos dos atributos
percebidos da cidade, mas foi notório o aumento médio verificado da idade dos visitantes entre 2001/2011 e 2015, denunciando
uma maior atração de segmentos de visitantes mais velhos, mas que podem estar ligados a uma maior expressão do excursionismo
ou, eventualmente, a grupos que possuem uma maior disponibilidade financeira e que são mais exigentes no que se refere à
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qualidade do destino. Ainda assim, foi nítido o aumento do número de visitantes com níveis de instrução mais baixo. Tudo leva a crer
que a notoriedade adquirida pelo destino lhe permitiu captar visitantes mais diversificados, perdendo, em parte, o acento
precedente, muito dominante no perfil de turista cultural.
Obviamente, este tipo de resultados é um elemento importante para informar as políticas que se possam gizar para acolher este tipo
de eventos, noutros lugares mas, também, em Guimarães, na perspetiva de novas iniciativas de maior vulto que possam ser
organizadas. Isto dizendo, estamos a insistir na necessidade de, no respetivo processo de planeamento, incorporar a sensibilidade
dos atores e populações locais e comprometê-los mesmo com o processo.
Conforme igualmente assinalado, os dados a que chegámos dão-nos conta de que estamos perante uma alteração do perfil do
visitante do destino Guimarães e uma evolução notória dos atributos percebidos da cidade. A notoriedade conseguida, traduziu-se
numa desqualificação média destes, quando avaliada em termos de habilitações académicas. Daqui deriva-se a indicação de que o
caminho da massificação do destino parece fazer-se à custa da perda da sua identidade como destino cultural por excelência.
À luz destes resultados, os responsáveis pelo planeamento e gestão turística do destino Guimarães estão confrontados com a
alternativa de continuar a aposta no crescimento do número de visitantes, admitindo a evolução para uma imagem menos marcada
pelos seus atributos e dinâmica culturais, ou insistir num perfil de cidade turística fortemente marcado pelo seu legado e simbolismo
histórico-cultural, o que pode questionar a continuação do crescimento rápido do número de visitantes.
A ser esta última a opção, tem que se continuar a aprofundar e a dinamizar a atividade cultural e, desse modo, captar um público
mais apostado na experiência cultural mas, seguramente, mais exigente na qualidade do serviço. Se a estratégia de desenvolvimento
for esta, insiste-se, a imagem promovida tem que estar em consonância, por forma a prevenir a captação de turistas que venham a
revelar-se insatisfeitos com a experiência turística disponível.
O futuro de Guimarães pode ser concebido de muitas maneiras, umas mais enfeudadas à preservação e preservação do património
e cultura e ao desenvolvimento de uma vocação turística que outras. Se a Capital Europeia da Cultura concretizada em 2012, em
Guimarães, foi consensualmente percebida como “uma grande festa”, e “as festas são sempre agradáveis”, estamos pois no
momento de avaliar e decidir que futuro para Guimarães querem os seus residentes, em geral, e demais atores ter, para que a festa
não seja apenas memória e se crie a oportunidade dos vimarenenses viverem novos momentos festivos, pensada a festividade a
partir do progresso que o território possa sustentavelmente garantir.
Em investigações futuras será necessário caraterizar, de forma mais aprofundada, como chegam os visitantes ao destino.
Adicionalmente, que outras investigações futuras necessitam de ser realizadas? Talvez haja necessidade de avaliar o legado em
termos urbanísticos, ou seja, que tipo de transformações duradouras se operaram na cidade de Guimarães? Como está a
sustentabilidade dos equipamentos que foram construídos? Das respostas de alguns dos nossos entrevistados, sabemos que há
problemas de sustentabilidade financeira de um ou outro equipamento construído no âmbito da CEC.
Importa também tornar a realizar, passados quatro ou cinco anos, novos inquéritos à população, pois os meses de abril e de maio de
2013 (segundo período de realização dos inquéritos) foram muito próximos do mês de dezembro de 2012, de encerramento da
Guimarães Capital Europeia da Cultura. O passar do tempo permite avaliações (perceções) mais emocionalmente descomprometidas
e fundamentadas.
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ABSTRACT
This study attempts to investigate the likelihood of tourists repeating a visit to a cultural destination. For this purpose, an empirical
study was conducted using tourists who had visited Guimarães during 2015 and 2016. A cluster analysis was used to separate
Guimarães visitors into clusters according to their opinion towards the city´s attributes. Then a logistic regression to analyse the
variables that affect the likelihood of a return visit took into account the three clusters obtained (Enthusiastic, Satisfied and
Unconvinced). The empirical results showed that, for the total tourists’ sample, the global quality of the destination had the biggest
influence on the decision of whether to revisit the destination, while the least important reason has shown to be the amount of prior
visits. However, these influential factors varied when different cluster group compositions were considered. Based on those results,
several recommendations can be driven to increase tourists’ satisfaction towards the destination together with the intention to
return.
KEYWORDS: cultural/heritage tourism; cluster analysis; destination´s attributes; logistic regression; repeat visit; tourists’ satisfaction.

O QUE JUSTIFICA O REGRESSO A UM DESTINO CULTURAL?
RESUMO
Este estudo procura investigar a probabilidade de os turistas repetirem uma visita a um destino cultural. Para o efeito, realizou-se
um estudo empírico inquirindo os visitantes de Guimarães durante 2015 e 2016. Uma análise de clusters foi usada para dividir os
visitantes de Guimarães em grupos de acordo com a sua perceção em relação aos atributos da cidade. De seguida, foi realizada uma
regressão logística para analisar as variáveis que afetam a probabilidade de revisitar o destino, de acordo com os três clusters obtidos
(Entusiastas, Satisfeitos e Não convencidos). Os resultados mostram que, para a amostra total de visitantes, a qualidade global do
destino teve a maior influência na decisão de revisitar o destino, enquanto a razão menos importante mostrou ser a quantidade de
visitas anteriores. No entanto, esses fatores influentes variam se considerarmos os diferentes grupos em análise. Com base nestes
resultados, várias recomendações podem ser feitas para aumentar a satisfação dos turistas em relação ao destino, bem como a
intenção de o revisitar.
PALAVRAS-CHAVE: Análise de clusters; atributos do destino; regressão logística; repetição da visita; satisfação; turismo
cultural/patrimonial.

1. INTRODUCTION
Looking to the experience a tourist lives in a destination as the main driver of the satisfaction he gets from it, we can assume that the
more it shows to be memorable and authentic the more pleased he can be (Vanhove, 2004; Yoon and Uysal, 2005; Chi and Qu, 2008).
In a matter of fact, has underlined by Bosque and Martín (2008), following a few other authors, emotions do seem to play an
important role in satisfaction formation.
The same way, it is quite plausible that the satisfaction the tourist gets can express in futures returns to the destination or, at least,
in recommendation to relatives and friends of living a similar experience (Petrick and Backman, 2002). Satisfaction is the overall
assessment made by the visitor of the service provided, compared to the service expected (Chen and Chen, 2010; Antón, Camarero
and Laguna-García, 2017).
As long ago proposed by Crompton (1979), the individuals’ psychological dimensions pay a major role in the decision a tourist takes
of visiting a certain site and, thus, on the satisfaction gotten from the visit (Oliver, 1997; Yoon and Uysal, 2005; Bosque and Martín,
2008; Martin and Bosque, 2008; Carvalho, Salazar and Ramos, 2015). That is, the cognitive and/or affective component play an
essential role in the level of satisfaction attained, but there is also an emotional component (Oliver, 1997; Cronin, Brady and Hult,
2000). This way, acquiring a good knowledge of the tourist behaviour and of his overall satisfaction towards a destination or a set of
its tourism attributes looks to be essential for managers and marketers to positioning and promoting it (Yoon and Uysal, 2005; Chi
and Qu, 2008; Martin and Bosque, 2008; Campo-Martínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz, 2010; Moreno, Gálvez, Ortuya, and LópezGuzmán, 2016). As mentioned, if tourists got satisfied with their travel experience, they will tend to revisit the destination and/or
recommend the destination to relatives and friends (Yoon and Uysal, 2005; Bosque and Martín, 2008; Antón, Camarero and LagunaGarcía, 2017).
As underlined by Campo-Martínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz (2010), following Lee, Petrick and Crompton (2007), the
composition of the travelling group may also play a role in the level of satisfaction attained and related intention of repeating a visit.
Furthermore, within a group visiting a place, we can expect finding individuals expressing diverse levels of overall satisfaction and
wishes of returning to the destination (Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010).
In this paper we inquire on the level of satisfaction tourists get from visiting Guimarães, a city which is remarkable for its cultural
heritage. This relates to the city image kept previously to the visit by the visitors, its perceived attributes and, generally speaking, of
the quality of the overall tourist services package supplied. From satisfaction attained by visitors, after, we address the return
intention expressed inquiring the major factors behind that, trying, namely, to relate the revisit intention to the perceived global
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quality of the destination expressed by different segments of visitors. That is, we will try to check if the influential factors varied when
different cluster groups compositions were considered.
We believe this empirical approach can be a valuable contribution to the literature on tourists’ satisfaction and returning intention
by testing the relationship between satisfaction and perceived overall quality of the destination and of its tourist attributes, and,
indirectly, tourists´ motivations and profile. Approaching the issue, we aim also giving a contribution for the design of planning and
management policies more able to address the needs and wishes of target visitors, not forgetting the main attributes of the
destination.
Guimarães is a middle size city located in the northwest of Portugal, endowed of a historical centre classified by UNESCO as world
cultural heritage and hosted the 2012 European Capital of Culture, which allowed the enhancing its international visibility as an
heritage site.
The data used in the empirical research came from a survey that was conducted to tourists along 2015 and 2016 and different
analytical methods to test the hypotheses under inquiring were applied.
The paper is organized as follows: in the first section, we have the review of the literature on tourists’ satisfaction and return
intention; in the second section, we will present the analytical methodology used and a summary description of Guimarães; the
section three deals with the empirical results, followed by its discussion; the last section includes the conclusions and the policy
recommendations.

2. TOURISTS’ SATISFACTION AND REPEATING A VISIT
No matter if we are dealing with tourism services or other common goods and services, satisfaction plays a critical role when
considering repeating the acquisition (Baker and Crompton, 2000; Bigné, Sanchez and Sanchez, 2001; Petrick and Backman, 2002;
Antón, Camarero and Laguna-García, 2017). Of course, the products/services provided need to address a particular consumers` need.
A tourism destination is, in this sense, a set of services, along with an image and, so, the same applies to it when approaching the
issue of someone repeating a visit. In any case, places are endowed with more complexity than single products (Carvalho, Salazar and
Ramos, 2015).
The complexity of destinations relates to the composite nature of the tourism product and, the same way, with its attributes (tourism
attributes), which are the features of a product or service as perceived by the tourist (Carvalho, Salazar and Ramos, 2015). This way,
satisfaction gotten from visiting a place keeps a close relationship with the fulfilment of the provision of that product or service as it
was expected by the consumer, that is, the tourist (Oliver, 1999; Bigné, Andreu and Gnoth, 2005; Bosque and Martín, 2008; CampoMartínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010; Antón, Camarero and Laguna-García, 2017). Even when dealing with a repeated
provision, the level of satisfaction attained just can be evaluated post-consumption and keeps a temporary validity (Oliver, 1999;
Grönroos, 2004; Yoon and Uysal, 2005).
In this regard, invoking a review of the literature, Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz (2010) claim that when a tourist
has already visited a destination his perceptions towards it tend to change, namely the ones regarding the risk faced, this way
influencing the expectations kept. Additionally, following the empirical results of the research they performed (Campo-Martínez,
Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010), if the expectations have been fulfilled this will contribute to the level of satisfaction attained
and to the intention to repeat the visit.
Naturally, willing to address the issue of satisfaction, research as to consider the attributes of the destination itself (Correia, Kozak
and Ferradeira, 2013; Moreno, Gálvez, Ortuya, and López-Guzmán, 2016), together with the quality of provision of the services and
the motivation of the visitor. As underlined by Bosque and Martín (2008), namely, the individuals` image of destination has three
components: a cognitive, a affective and a holistic ones. The perceptions of the attributes of the destinations are part of the first two
components (Bosque and Martín, 2008).
Regarding the destination attributes, Chi and Qu (2008), following the results of Oliver (1993), the same way, have concluded that
attributes satisfaction as significant, and positive, influence on overall satisfaction the tourist gets. They add, too, that satisfaction
affects directly and positively, destination loyalty (Chi and Qu, 2008), a result which matches with the one attained by other
researchers: in this regard, see Bosque and Martín (2008). Satisfied tourists are more likely to repeat a visit and sharing their positive
experience with relatives and friends (Yoon and Uysal, 2005; Bosque and Martín, 2008; Campo-Martínez, Garau-Vadell and MartínezRuiz, 2010). Pragmatically, one way of approaching loyalty is through the intention to return, together with the recommendation to
relatives and friends (Backer and Crompton, 2000; Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010; Antón, Camarero and
Laguna-García, 2017).
Not being arguable that satisfaction towards a destination results from the overall experience lived (Petrick and Backman, 2002;
Bigné, Andreu and Gnoth, 2005; Chen and Chen, 2010), Chi and Qu (2008) have underlined that the destination image influences
perceived quality and satisfaction, besides playing a major role in the process of choosing a destination. A destination to have a place
in the market, that is, capturing a place in tourists` mind, or enhancing its positioning must envisage getting full satisfaction of tourists
it attracts, which also relates the emotions it can provide (Bigné, Andreu and Gnoth, 2005; Bosque and Martín, 2008).
Bigné, Sanchez and Sanchez (2001), starting from an analysis centred in the relationship between destination image, based on the
site attributes and quality, satisfaction and loyalty, have also concluded that the quality of the provision of the product or service has
a positive influence on satisfaction and in the intention to repeat the visit. Meanwhile, following the empirical research undertaken,
they claimed that the relationship between satisfaction and return intention had not been confirmed (Bigné, Sanchez and Sanchez,
2001). The same way, Lee, Petrick and Crompton (2007), taking the case of a festival, did not found a significant relationship between
satisfaction and intention to return. This means that the intensity of the relationship can differ, depending on the nature of the
product and other variables influencing the decision (Lee, Petrick and Crompton, 2007; Campo-Martínez, Garau-Vadell and MartínezRuiz, 2010).
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As emphasized by Nam, Ekinci and Whayatt (2011), loyalty and repeated visits are not the same, that is, tourists can show to be loyal
to a destination and not returning to it. An explanation to this behaviour can be found in the differentiation between behaviour
loyalty and psychological commitment (attitudinal loyalty). As claimed by Nam, Ekinci and Whayatt (2011), behaviour loyalty is more
appropriate to approach consumer loyalty in the tourism industry. Addressing the same issue, Yoon and Uysal (2005) had admitted
a few years before that tourists` loyalty to a destination could be not enough to explain their intention to return or recommend the
destination to family and friends. Along the years, various other authors have approached this same issue, namely Oppermann (2000),
Barroso, Martín and Martín (2007), Chen and Tsai (2007), Bosque and Martín (2008).
The composition of the travelling group may also play a role in the level of satisfaction attained and related intention of repeating a
visit. Furthermore, within a group visiting a place, we can expect finding individuals expressing diverse levels of overall satisfaction
and wishes of returning to the destination (Lee, Petrick and Crompton, 2007; Campo-Martínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz,
2010).
Consistently with the claim that when a tourist has already visited a destination his perceptions towards it tend to change, the priory
visiting experiences in terms of travel group composition do also seem to affect the intention to return to a destination (CampoMartínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz, 2010).
Considering all this, we believe it has been enough underlined that acquiring a good knowledge of the tourist`s behaviour and of his
overall satisfaction towards a destination or of its tourism attributes looks to be essential for managers and marketers to positioning
and promoting it. This is even more important if we are dealing with an emergent destination, as it is the case of Guimarães, as there
is the need of identifying to what extent the attributes and components of the destination are perceived, and/or may be necessary
to enhance the shape and visibility of its cultural attributes.
Additionally, if, as found by the empirical literature available on the issue seems to indicate (see: Campo-Martínez, Garau-Vadell and
Martínez-Ruiz, 2010), different travel groups get different levels of satisfaction from visiting a destination, this means that the
strategies developed to attract them should address each segment motivation instead of adopting standardize promotion campaigns.
Of course, one should not forget the attributes (that is, the nature) of the destination.

3. METHODOLOGY AND PRESENTATION OF THE DESTINATION
3.1 Data and analytical methods
The research methodology consists of a quantitative approach based on a self-administered survey applied to 432 tourists who visited
Guimarães during 2015 and 2016, aiming to assess the relationship between the destination's global image, tourists` satisfaction and
destination loyalty.
As previously mentioned, the empirical literature found that different travel groups got different levels of satisfaction from visiting
a destination (Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010). This having in mind, we believe it is worth to inquire on the
satisfaction attained by visiting Guimarães endowed with a different profile.
The questionnaire was elaborated by the tourism services of the municipality together with the research team. The questionnaire
applied included a total of 22 questions, most of them being categorized and closed. Both, Portuguese and English, versions were
available for visitors in the tourist office that exists in the city to fill in.
The survey includes three main parts: one relating to the visit to the destination and the motivation behind it; a second part where
the tourists were invited to express their opinion towards the city´s attributes, global image of the destination and the level of
satisfaction they got from the visit, and, additionally, they were invited to share their intention of returning or of recommending the
visit to relatives and friends (the identification of having chosen the destination as a main option of their tour is also previously
inquired in this section); the third part inquired the visitors about their socio-demographic features (gender, age, level of education,
residence, marital status and income level).
In several questions raised, a five levels Likert scale was used, ranging from expressing complete disagreement (level 1) to complete
agreement (level 5). In the analysis of data, SPSS statistical software, version 24 th, was used, and we have chosen to conduct one
approach following four steps:
1)

In the first step, a non-hierarchical cluster analysis, using the k-means cluster algorithm for the 18 items measuring the
attributes of Guimarães, was performed. The socio-demographic variables were omitted from this analysis, so that tourists
could be grouped only by their perceptions towards the city’s attributes and not by their demographic profile;

2)

In the second step, the socio-demographic features of the visitors included in the three groups obtained in the clusters
analysis were compared to assess their profile;

3)

In the third step, one-way ANOVA tests were used to identify differences between the three clusters regarding satisfaction
levels, global image kept of Guimarães, previous experience of the destination, intention to return and recommend. ANOVA
tests were applied because the independent variable was divided into three subgroups;

4)

Finally, in order to analyse the variables that affect the likelihood of a return visit to Guimarães, a logistic regression analysis
was performed.

The use of cluster analysis in this study relies on a previous diagnosis based on the computation of the Kaiser–Meyer–Olkin statistics.
The result of the test was 0.881, which is above the recommended value and indicated that both the sample size and the number of
variables were appropriate. Cox & Snell and Nagelkerke’s pseudo R-squared statistics and the -2 log likelihood were used to measure
the model’s goodness of fit to the data.
3.2 Guimarães: a cultural destination
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Guimarães is a medium sized city in the northwest part of Portugal. It is endowed of a central geographical location, being worthy to
mention that it is 50 km far from Oporto and less than that from the Oporto airport, the main entrance of foreigners in the northern
Portugal.
In 2013, 1707 lodging beds were available in the Guimarães municipality, as a whole, accounting for 49.5% of the NUTS III Ave
accommodation capacity (sub-region where Guimarães is located in) (INE, 2014). The city received 3.8% of the guests of the NUTS II
northern region in 2013.
The historical economic exports basis of the municipality highlights the importance of textiles and clothing industries. Despite the
difficulties these industries are facing, today they still make a major contribution to exports and local employment.
The historical centre of Guimarães was classified by UNESCO as a World Heritage Site on December 2001. That certification came
after an effort made by local authorities on the restoration and preservation of the city historical centre. The unique character of the
city’s architectural heritage is one of its most remarkable attributes.
Guimarães was also one host city of the 2012 European Capital of Culture (2012 ECOC). New cultural and sports facilities were built
in recent years, including the Multipurpose Hall (Pavilhão Multiusos), the Vila Flor Cultural Centre and the Platform of Arts and
Creativity. This last equipment was built in the aiming of the hosting of the 2012 ECOC. These new modern facilities improved the
capacity and quality for hosting events, whether of cultural or sports nature.
Due to the equipment built and the general dynamic acquired in the aim of the hosting 2012 European Culture Capital, the city
reinforced its positioning in the cultural and urban national tourism context.

4. RESULTS
4.1. Tourists’ profile
The main features of the database regarding the socio-demographic profile of the survey respondents are: 52.8% were male; the
most representative age cohort was the one of 26-45 years-old (50.8%); 31.6% had a secondary education level and 60% had a tertiary
one; the majority of them (67%) was married; finally, 84% were foreigners.
A sample structure not far from the one we got can be found in Bosque and Martin (2008). The major difference refers to the amount
of foreigners inquired. In the case of the empirical research performed by these authors (Bosque and Martin, 2008), the dominant
origin was the domestic market (nationals), who accounted for 85.6% of the respondents. Some similarity can also be found in the
structure of respondents of the survey which was used by Moreno, Gálvez, Ortuya and López-Guzmán (2016) to approach the tourists
‘motivation towards visiting the Valparaíso (Chile) World Heritage Site. The most notorious difference vis-à-vis the previously
identified samples regard the balance of national (52.3%) and foreigner tourists inquired.
4.2. Cluster analysis
As indicated, the main aims of this paper are inquiring on the level of satisfaction tourists get from visiting Guimarães and their
willingness to return to this cultural destination or, at least, recommending the visit to family and friends. Following the literature
(see: Yoon and Uysal, 2005; Antón, Camarero and Laguna-García, 2017), we assume that keeps a relation with the perceived quality
of the destination or to a few of its attributes, and previous visiting experiences (Oliver, 1999; Campo-Martínez, Garau-Vadell and
Martínez-Ruiz, 2010; Antón, Camarero and Laguna-García, 2017), if it was the case.
Additionally, we also know that different travel groups get different levels of satisfaction from visiting a destination (see: CampoMartínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010). This having in mind, as a first move on the analysis of data, a cluster analysis was
made.
A non-hierarchical clustering approach (k-means) in which the individuals are iteratively moved into clusters was adopted to
minimize the variability within clusters and maximize the variability between clusters. This clustering approach was performed on
three different cluster solutions (n = 3, 4, 5). Comparing the results obtained from these solutions, the three-clusters solution was
selected for further analysis because it provided the greatest difference between clusters and it yielded the most interpretable
results. The comparison of the intra-group variability was based on the mean distances of each tourist from their cluster centroid
(Table 1). The data indicated that 1 and 2 are the clusters with the greatest level of disparity, while clusters 2 and 3 show greater
similarity.
Table 1: Intra-group variability
Clusters
1
2
3
1
5.951
3.410
2
5.951
2.944
3
3.410
2.944
Source: calculations based on the authors` own survey data.

An analysis of the different clusters was carried out by examining the mean score for the 18 items measuring the attributes of
Guimarães (Table 2), thus revealing the tourists’ agreement/disagreement regarding these items for each cluster. Results attained
(Table 2) indicate that the contribution of all attributes was significant for defining the clusters (p-value <0.01). In addition, the
attributes that differentiated the clusters most are: ‘Good range of entertainment in terms of quality’; ‘Good range of entertainment
in terms of quantity’; and ‘Quality and diversity of general shops’. The attributes that differentiated the clusters less are: ‘Good
transport services’; ‘Linked to the origin of the Portuguese nationality’; and ‘Relevant, artistic and monumental heritage’.
Table 2: Guimarães´ perceived attributes
Cluster 1
n=129 (30%)
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Cluster 2
n=117 (27%)

Cluster 3
n=186 (43%)

F-ratio

Sig.
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Agree1 Average Agree1
Average Agree1 Average
(%)
scores
(%)
scores
(%)
scores
Cleanliness of places visited
96.9
4.81
63.2
3.77
94.1
4.56
91.582
0.000*
(84.5)
(17.9)
(62.9)
Welcoming City
100
4.82
70.1
3.79
95.2
4.50
99.041
0.000*
(82.2)
(12.8)
(55.4)
Relevant, artistic and monumental heritage
97.7
4.74
76.9
3.91
93.0
4.42
57.977
0.000*
(76.0)
(16.2)
(48.9)
Good rehabilitation of Historical Centre
96.9
4.76
69.2
3.84
95.1
4.47
77.970
0.000*
(79.1)
(15.4)
(51.6)
Safe city
96.1
4.68
54.7
3.63
81.2
4.24
70.340
0.000*
(72.1)
(12.0)
(43.0)
Professionalism in service delivery
94.6
4.60
43.6
3.45
88.2
4.20
109.581 0.000*
(65.9)
(3.4)
(32.3)
Linked to the origin of the Portuguese Nationality
86.8
4.57
43.6
3.56
65.6
4.01
49.390
0.000*
(71.3)
(13.7)
(36.0)
Good Gastronomy
90.7
4.57
47.0
3.54
67.7
3.98
65.136
0.000*
(65.9)
(6.8)
(30.1)
Good value for money in services
97.6
4.59
35.1
3.38
74.8
3.97
115.432 0.000*
(61.2)
(4.3)
(22.6)
Quality and diversity of restaurants and coffee shops
93.0
4.50
36.7
3.36
76.9
4.02
90.528
0.000*
(58.1)
(1.7)
(25.3)
Good signage and tourist information
92.3
4.40
32.5
3.17
68.3
3.88
66.691
0.000*
(48.1)
(7.7)
(36.3)
Quality and diversity of general shops
92.2
4.44
18.8
3.16
54.8
3.63
144.917 0.000*
(51.9)
(0.9)
(8.6)
Good dissemination of cultural events
83.0
4.28
18.0
3.16
44.7
3.54
85.112
0.000*
(45.0)
(2.6)
(12.4)
Quality hotels
82.2
4.22
24.8
3.27
45.7
3.57
67.828
0.000*
(40.3)
(3.4)
(11.3)
Good transport services
72.9
4.08
24.8
3.26
50.0
3.61
39.386
0.000*
(34.9)
(7.7)
(11.3)
Good range of entertainment in terms of quality
92.3
4.49
13.7
3.12
33.9
3.37
217.688 0.000*
(56.6)
(1.7)
(3.8)
Good range of entertainment in terms of quantity
91.5
4.44
11.1
3.09
30.7
3.34
199.275 0.000*
(52.7)
(1.7)
(5.4)
Good shopping opportunities
82.9
4.31
18.0
3.16
34.9
3.39
106.206 0.000*
(48.8)
(6.0)
(4.8)
Source: calculations based on the authors’ own survey data.
Notes: 1 percentage of respondents who agree having answered 4 or 5 on the 5-point likert scales (in parentheses, percentage of respondents who
answered 5 on the 5-point likert scale). * indicated p < 0.01.

According to the results we found (Table 2), the three clusters kept can be characterised as follows:
Cluster 1 – Enthusiastics: this cluster contains 30% of the sample of respondents. These respondents are the most firmly convinced
of the attributes of Guimarães, with only one item with percentage lower than 82% (good transport services, with 72.9%). 100%
agree that Guimarães is a ‘welcoming city’, 97.7% that it has a ‘relevant, artistic and monumental heritage’ and 96.9% agree that it
has ‘cleanliness of places’ and a ‘good rehabilitation of Historical Centre’.
This is the more gender-balanced cluster (men - 51.9%; women - 48.1%), and the youngest and less-educated tourists, when
compared with the other clusters. This cluster has the highest percentage of Portuguese tourists. Touring, being a World Heritage
Site, and the Gastronomy and wines emerged as the main motivations for visiting the city and Guimarães as the main destination.
Cluster 2 – Unconvinced: they constitute the smallest group, involving 27% of the sample. In comparison to the other clusters, the
Unconvinced are less certain about the attributes of Guimarães. Only a very small percentage of tourists completely agree with the
statements they are confronted with: the attribute that met the highest total agreement within this group was ‘cleanliness of places
visited’ and, yet, with only 17.9%. None of the statements attracted high levels of agreement within the group, with the majority
choosing to respond ‘do not agree or disagree’. This group has the highest percentage of dissatisfied with the attributes of Guimarães,
specially the quantity and quality of entertainment (with only 11.1% and 13.7% agreeing and completely agreeing, respectively) and
the ‘good dissemination of cultural events (18%) ones.
The demographic profile of the tourists belonging to this cluster is marked by the highest percentage of females, the lowest
percentage of younger tourists, and includes people who are well educated (with the lowest percentage of tourists with basic
education). Touring, being a World Heritage Site, and the Architectural heritage emerged as the main motivations for visiting the city
for this group (similar to Cluster 3, only with position 1 and 2 being reversed). Cluster 2 has the lowest percentage of visitors choosing
Guimarães as the main destination and the highest percentage of those choosing Oporto, instead, if compared to the other groups.
Cluster 3 – Satisfied: this is the largest group of respondents, comprising 43% of the sample. Like Cluster 1, they held extremely
positive views about the attributes of Guimarães, but the percentage that completely agreed is much lower. For instance, while 82.2%
of the 100% of tourists in Cluster 1 completely agree that Guimarães is a welcoming city, only 55.4% of the 95.2% of tourists in Cluster
2 do so. This cluster has the highest percentage of males, including people who are well educated (with the highest percentage of
tourists with under graduation and master degrees) and the lowest percentage of Portuguese tourists. Being a World Heritage Site,
Touring and the Architectural heritage emerged as the main motivations for visiting the city. Oporto and Braga emerged as the main
destinations chosen.
4.3. Intention to return model
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In order to analyse the variables that affect the likelihood of a return visit to the destination, a logistic regression analysis was
performed. The logistic regression model gives us an equation that can be used to estimate the likelihood of an events occurrence
(in this study, the event is the intention whether or not to return to Guimarães), based on the values of variables that are considered
to be explanatory. In this case, following the review of literature (Petrick and Backman, 2002; Yoon and Uysal, 2005; Chi and Qu,
2008; Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010; Chen and Chen, 2010; Antón, Camarero and Laguna-García, 2017),
we took the “global image” kept of the destination, the “satisfaction” and the “prior experience of visiting the destination”).
The tourists’ return intention was measured, as in Anderson and Sullivan (1993), Chen and Tsai (2007) or Campo-Martínez, GarauVadell and Martínez-Ruiz (2010), through a 5 points Likert scale representing different rates of intention to revisit Guimarães.
However, since the main goal of this paper was to determine whether the independent variables introduced in the model, jointly,
contributed to the increase in the probability of the intent to return to the destination, the intent variable had to be dichotomous
(expressing whether the tourist had the intent to revisit the destination or not) instead of categorical (that would mean the rate of
intent to revisit Guimarães). Therefore, in order to perform a binomial logistic regression model, the categorical variable Return was
transformed into a new dichotomous variable with two possible answers: (1) certainty of returning to the destination; and (0) any
other situation (not returning or not being sure of).
Satisfaction and the global image of the destination can be measured in an overall way or as the result of multi-dimensional
interaction amongst a number of variables that are rated by the consumer (Miller, 1976, and Petrick and Backman, 2002, cited by
Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010). In this study, the first approach was taken, and satisfaction and the global
image of the destination were measured in a one-dimensional way (following Soderlund, 1998, Oh, 1999, Bigné, Sanchez and Sanchez,
2001, Zins, 2001, Petrick, 2004, Chen and Tsai, 2007, and Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010).
Previous tourists’ experience of the destination is measured in the questionnaire as the number of times that the tourist has visited
it in the past, including the current visit (like Lam and Hsu, 2006, and Campo-Martínez, Garau-Vadell and Martínez-Ruiz, 2010).
Before performing the logistic regression, in order to identify whether there were significant differences in the obtained satisfaction
levels, perceived image, previous experience on the destination and recommendation kept, depending on the cluster, a means test
was applied. The results of that test are shown in Table 3. As can be inferred from previous analysis, significant differences were
found for the variables under consideration, depending on the different clusters.
Table 3: Satisfaction and recommendation
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
n=129 (30%)
n=117 (27%)
n=186 (43%)
F-ratio
Sig.
Agree
Average
Agree
Average
Agree
Average
1
1
1
2
(%)
scores
(%)
scores
(%)
scores
98.5
4.65
3.93
94.1
4.30
Global quality of the destination2
88.0 (5.1)
59.836
0.000*
(66.7)
(36.0)
Satisfaction felt with the holidays
99.2
4.73
84.6
3.94
94.6
4.34
62.927
0.000*
in Guimarães3
(73.6)
(11.1)
(40.3)
66.7
3.98
29.0
3.03
30.6
3.16
Will return4
30.346
0.000*
(41.1)
(12.8)
(14.5)
89.1
4.53
81.2
4.15
86.6
Recommendation to family and friends5
4.36
6.861
0.001*
(68.2)
(39.3)
(53.8)
Nº visits to Guimarães
1.53
1.29
1.22
6.418
0.002*
Source: calculations based on authors` own survey data.
Notes: 1 percentage of respondents who agree having answered 4 or 5 on the 5-point Likert scales (in parentheses, percentage of respondents who
answered 5 on the 5-point Likert scale); 2 scale ranges from 1=bad to 5=excellent; 3 scale ranges from 1=not at all satisfied to 5=very satisfied; 4 scale
ranges from 1=0% hypothesis to 5=100% hypothesis; 5 scale ranges from 1= does not recommend to 5=strongly recommend. * indicated p < 0.01

As for the explanatory variables included in the study, it can be observed that the highest mean values for all variables correspond
to the Cluster 1, whilst the lowest values correspond to Cluster 2. Cluster 1 displays the highest mean value in what regards
recommendation of Guimarães to family and friends (4.53) and is the group that captures the higher number of previous visits to the
destination.
Regarding the logit model, the model’s parameters are estimated using the maximum likelihood method. Cox and Snell and
Nagelkerke’s pseudo R-squared statistics and the -2 log likelihood were used to measure the model’s goodness of fit to the data and
are presented in Table 4 for the total tourist sample.
Table 4: Model’s overall goodness of fit to the data (total sample)
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
-2times log likehood

Total sample
0.153
0.206
513.129

The values of the Cox and Snell and Nagelkerke’s pseudo R-squared statistics are reasonable: 0.153 and 0.206, respectively, although
they should be considered with caution since neither of the statistics explains variance in the same way as the R-squared coefficient
of a linear regression model.
Table 5 contains the results of the analysis for the total sample. The estimated parameters show that, for the whole set of tourists
under analysis, perceived global image, prior experience on the destination and the satisfaction level play attained significant roles
in motivating tourists to revisit it. The first two variables have a significant influence on revisiting intentions at a confidence level of
99%, and the latter of 95%. With these findings, it can be said that the likelihood of a return visit to the destination is positively
dependent on tourists having been satisfied, or having gained a good impression of the holiday spend, and on the learning effect
(i.e., the more familiar they are with the destination, the more likely they are to return). However, differences in the coefficients
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show that while global quality of the destination contributes the most to the return intention, the satisfaction felt with the holidays
contributes the least.
Table 5: Relationship between explanatory variables and the intention to return to the destination: total sample
Constant
Global quality of the destination
Satisfaction felt with the holidays in Guimarães
Nº of visits to Guimarães
* indicated p < 0.01; ** p < 0.05

Estimated parameters
-7.408*
0.947*
0.539**
0.415*

In continuation, an analysis was made for each of the previously defined tourist clusters. As can be inferred from an analysis of Table
6, the values of the Cox and Snell and Nagelkerke’s pseudo R-squared statistics are higher for Cluster 1 than for the whole sample.
Clusters 2 and 3 achieve lower values.
Table 6: Each model’s overall goodness of fit to the data
Cox & Snell R2
Nagelkerke R2
-2times log likehood

Cluster 1
0.178
0.247
139.952

Cluster 2
0.094
0.134
129.512

Cluster 3
0.073
0.102
215.238

Table 7 shows the results of the estimated parameters for the different cluster-samples. The results indicate that the influence of
satisfaction, global image and experience variables on the intention to return differ depending on the travelling group composition.
Table 7: Relationship between explanatory variables and the intention to revisit the destination: sub-samples
Estimated parameters
Cluster 1
Constant
-10.418*
Global quality of the destination
0.648
Satisfaction felt with the holidays in
1.615*
Guimarães
Nº of visits to Guimarães
0.368
* indicated p < 0.01; ** p < 0.05; *** p < 0.1

Cluster 2
-7.002*
1.895**

Cluster 3
-5.409*
0.753***

-0.500

0.187

0.413

0.327

More specifically, the estimated parameter relating to satisfaction is significant for Cluster 1 visitors at a confidence level of 99%,
while the parameter for the global image variable is significant at a 95% confidence level to Cluster 2 and at a 90% confidence level
to Cluster 3. Interestingly, the amount of visits is not significant for any of the clusters identified. Table 8 summarizes the factors that
contribute the most and least to a further visit to the destination, depending on the clusters composition.
Table 8: Influences on revisiting intentions by sub-samples
Sample used
Total
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3

Most influential
Global quality
Satisfaction
Global quality
Global quality

Least influential
Nº of visits
Not significant
Not significant
Not significant

Looking to the empirical results attained, one has to convey that satisfaction towards a destination results from the overall experience
lived, as assumed by Petrick and Backman (2002), Yoon and Uysal (2005), Bosque and Martín (2008) and Chen and Chen (2010), that
is, the perceived global quality of destination or image kept is, surely, the key factor behind enjoying or not visiting a site, even if that
can be expressed differently according different groups of visitors. To enjoy visiting a destination and returning to it is another issue.
In this respect, the claim of Bigné, Sanchez and Sanchez (2001) or the empirical results gotten from Lee, Petrick and Crompton (2007)
that a relationship between satisfaction and return intention was far from being confirmed find here additional support. That is,
loyalty and repeating a visit is not the same (Nam, Ekinci and Whayatt, 2011). Certainly, enjoying a visit and showing loyalty can
express other way, namely recommending the destination to family and friends (attitudinal loyalty).
As mentioned, the composition of the travelling group does seem to play a role in the level of satisfaction attained. Having found
that the intention to return to Guimarães related mostly with satisfaction for Cluster 1 visitors, while the most relevant parameter
for Clusters 2 and 3 was the global image kept, this adds arguments to the before mentioned claim, following the finds of Lee, Petrick
and Crompton (2007) and of Campo-Martínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz (2010), namely.
Worthy underlining is also the circumstance of the amount of previous visits having not been able to allow expressing in statistical
significant new return intentions for any of the clusters identified, but presenting statistical significance for the whole sample. This
considered, one has to conclude that living a good tourist experience in a destination does enhances the probability of returning to
it, and, once the positive experience is confirmed, the intent of returning can be renewed again (Bosque and Martín, 2008), but that
can be felt differently by each group of visitors. If each of those groups have distinct motivations and enjoy the experience differently,
the results we got should not be looked as surprising ones. This result follows, also, the claims of Lee, Petrick and Crompton (2007),
as well as the ones of Campo-Martínez, Garau Vadell and Martínez-Ruiz (2010).

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The main aim of this paper was inquiring on the Guimarães visitors` return intention, relating it to the satisfaction attained at the
destination and image of it kept and previous experiences acquired visiting it. Even so, one has to admit that different segments of
tourists, according to their motivations and sociocultural profiles, can express distinct levels of satisfaction towards the same
destination, even being part of the same tour. This, justifies checking to the influential factors of those different groups.
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Following the results of our survey, the level of satisfaction tourists got from visiting Guimarães, a city remarkable for its cultural
heritage, was quite high. Even so, through a cluster analysis we carried out, we found three main types of visitors: the Enthusiastics,
including 30% of the sample of respondents; the Unconvinced, who constituted the smallest group, involving 27% of the sample; and
the Satisfied, who have shown to be the largest one, comprising 43% of the sample. Of course, this should translate in different levels
of return intention and reasons behind the intent expressed.
For capturing the variables that affect the likelihood of a return visit to the destination, a logistic regression analysis was then
performed taking the whole sample and the clusters identified. From there, looking first for the whole set, perceived global image,
prior experience on the destination and the satisfaction level have shown to play significant roles in motivating tourists to return to
it. However, differences in the coefficients show that while global quality of the destination contributed the most to the return
intention, the satisfaction felt with the holidays contributes the least.
Meanwhile, looking to the visitors` clusters, the results of the logit model indicate that the influence of satisfaction, global image and
experience variables on the intention to return differ, depending on the travelling group composition. In this regard, the Enthusiastics
the parameter relating to satisfaction has shown to be significant at a confidence level of 99%, while for the Unconvinced and the
Satisfied the parameter which shown to play a major role in the intent to return was the global image variable, with a 95% confidence
level. In all the cases, the amount of visits has not shown significant for explaining returns declared of any of the clusters identified.
This empirical evidence should, of course, be taken when looking to the planning, managing and promotion of the destination.
Namely, this raises two sorts of problematics: by one side, there is place to inquire if the destination wants to go one positioning
itself mainly as an heritage destination, based on its acquired attributes and products provided; second, if the destination does wants
attracting the visit of visitors of the sort of the ones who we classified as Unconvinced. In this case, the issue is not willing or not to
lead them to repeat the visit but, simple, capturing this segment of tourists, who, have course, will never be one of heritage
motivated.
This said, we are not suggesting that Guimarães does not need identifying its attributes and promoting them better in order to
positioning clear on the target tourism market and prevent major misunderstandings on the kind of destination we are dealing with.
Besides, as individuals express their satisfaction towards a destination based on a prior image, marketing promoters should, in the
advertising of the destination, not creating unrealistic expectations on the potential visitors, preventing them to feel frustrated with
the experience and emotions lived there.
The empirical results attained bring additional support to the idea that enjoying a visit and returning to it are not the same. Showing
loyalty can express other way, namely recommending the destination to family and friends. This is an issue that we have not
addressed directly in this paper. So, the opportunity for exploring it in future research arises.
Even dealing with the Guimarães destination based on the results of survey, one should be aware that the sample used is a
convenience one, that is, is hardly representative of the city tourism visitors: the amount of foreigner visitors inquired proves it. Due
to this, if the paper allows extracting valid contributions on satisfaction and return intention of the groups of tourists inquired, does
not allow deriving balanced management and promotion recommendations envisaging attaining the whole set of the present visitors
of the destination.
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ABSTRACT
The objective of the paper is to examine the extent to which the legacy of European Capitals of Culture (ECOC) increases the
“smartness” of cities. To achieve this goal, we adopted a qualitative approach using semi-structured interviews to a panel of experts
(academics, politicians) to collect well-informed opinions on the long-term impacts of the mega-event on the city of Guimarães.
Throughout the analysis of data, we assess whether the legacy of the 2012 Guimarães ECOC matched the dimensions proposed by
Giffinger et al. (2007) to rank smart cities’ performance; specifically, if it has smart (i) economy, (ii) people, (iii) governance, (iv)
mobility, (v) environment, and (vi) living. The research showed that the legacy comprises elements of almost all the above-mentioned
dimensions. Further, the analysis has revealed that this kind of mega-event reinforces the smartness of the city in which it is hosted
in terms of attributes such as living, economy, people and environment. No significant legacy is observed with respect to the mobility
dimension.
Keywords: European Capitals of Culture, legacy , urban development, smart cities.

O LEGADO DAS CAPITAIS EUROPEIAS DA CULTURA PARA A “INTELIGÊNCIA” DAS CIDADES: O CASO DE GUIMARÃES 2012
RESUMO
O objetivo do artigo é analisar o contributo do legado das Capitais Europeias da Cultura (CEC) para a construção de cidades mais
“inteligentes”. Para alcançar esse objetivo é adotada uma abordagem qualitativa. O uso de entrevistas semiestruturadas a um painel
de especialistas (académicos e políticos) permitiu recolher informação sobre o impacto de longo prazo do megaevento na cidade de
Guimarães. Através da análise dos dados, procurou-se avaliar em que medida o legado da Guimarães CEC 2012 vai de encontro às
dimensões propostas por Giffinger et al. (2007) para classificar o desempenho das cidades inteligentes, nomeadamente no que
respeita a (i) economia inteligente; (ii) pessoas inteligentes: (iii) governança inteligente: (iv) mobilidade inteligente; (v) ambiente
inteligente; e (vi) vida inteligente. A investigação realizada indica que o legado compreende elementos de quase todos os atributos
referidos. A análise revela ainda que este tipo de megaeventos reforça a “inteligência” das cidades através das dimensões vida,
economia, pessoas e ambiente. Não se observa um legado significativo no que respeita à dimensão mobilidade.
Palavras-chave: Capital Europeia da Cultura, cidades inteligentes, desenvolvimento urbano, legado.

1. INTRODUCTION
European cities face the challenge of combining competitiveness and sustainable urban development (Giffinger et al., 2007), and of
attracting resources and increasing their citizens’ quality of life (Belanche, Casaló & Orús, 2016). In fact, the increasing concentration
of the population in relatively few large cities is one of the global trends of the 21st century (Harrison & Donelly, 2011). Even though
this urbanisation can bring some benefits, the rapid transition to a highly-urbanised population also offers overwhelming challenges
(Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 2009; Cocchia, 2014; Harrison & Donelly, 2011). Cities’ density raises problems such as informal
development, traffic congestion, waste management and crime (Harrison & Donelly, 2011).
Other problems faced include overcrowding, several types of diseases, social disorder, conflicts over land and its uses, and lack of
infrastructure (Landry & Bianchini, 1998). Further, high-density city populations have higher demand regarding energy,
transportation, water supply, buildings and public spaces. In the face of these problems, cities have to be ‘smarter’, which means,
according to the European Parliament’s (2014) vision, being highly efficient and sustainable to achieve social well-being.
The term “smart city” refers to clever, innovative and sustainable solutions that promote socioeconomic development (Caragliu et
al., 2009; Letaifa, 2015). The main purpose behind this concept is to improve the quality of public services for citizens and to attain a
more efficient use of resources, as well as to reduce the impacts on the environment (European Communities, 2011). As stated by
Lee, Hancock and Hu (2014, p. 82) smart cities seek to “revitalize some of the city's structural (environmental and social) imbalances
through the efficient redirection of information”.
The concept also involves an interactive and responsive city administration and a better way of meeting the population’s needs. The
lasting aim is to create public value, since all the projects and initiatives should be addressed to the citizens (Dameri & RosenthalSabroux, 2014). Smart cities are actively engaged in improving citizens’ quality of life at the same time that they aim to attain
sustainable growth (Fontana, 2014). This requires the production of economic and social value for different stakeholders that hold
different expectations. Thus, the concept of a smart city addresses the issue of urban development under a triple sustainability
approach, where social, economic and environmental emphases are pursued (Vesco & Ferrero, 2015).
Smart cities are seen as a new city model and a new way of conceiving cities, which aims to optimize new and available resources to
the behaviour of the their inhabitants (Harrison et al., 2010; Lazaroiu & Roscia, 2012). These ‘clever solutions’ allow modern cities to
achieve meaningful improvements in productivity (Caragliu et al., 2009, p. 2-3). As mentioned by Letaifa (2015, p. 1414), smart cities
represent “new socioeconomic environments in which citizens, enterprises, and governments can more efficiently access services
and resources”.
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Likewise, Lee et al. (2014, p. 12) argue that smart cities are “envisioned as creating a better, more sustainable city, in which people's
quality of life is higher, their environment more liveable and their economic prospects stronger”. They aim to improve the quality of
the city and, in the meantime, the quality of life in the city (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014). In this sense, the smart city paradigm
enables people to cope with global sustainability challenges in a local context (Zygiaris, 2012). As claimed by Negre and RosenthalSabroux (2015), being “smart” is an increasing challenge for many cities and communities.
The ECOC that have been taking place around Europe in the last years have left a legacy that should be assessed to underscore the
importance of these cultural mega-events to the future of European cities. Indeed, long-lasting impacts range from cultural and
physical infrastructures to socio-economic development of the city and its surrounding area, economic regeneration and the
emergence of new economic activities (European Commission, 2010).
The objective of the research is to understand the long-term impacts (legacy) which the Guimarães 2012 ECOC had on the city four
years later. As far as we know, this kind approach to the long-term implications of the ECOC has never been explored. We believe
there is a growing need for qualitative research within the smart city field, and especially of research focusing on the role of megaevents on the smartness of the cities.
To attain the mentioned objective, the paper begins by discussing the ECOC`s legacy, in general, and the concept of the smart city,
and to what extent this concept can be used to understand the legacy of the ECOC to the “smartness” of cities. The next section
describes the smart city analytical framework in detail. Afterwards, the case study methodology employed is explained. Subsequently,
the data are examined, and the research findings are presented and discussed, with an emphasis on ‘smart features’ and managerial
implications. Finally, the conclusion section develops recommendations for local entities and policy makers.

2. ECOC’S LEGACY AND THE “SMARTENESS” OF CITIES
The idea of European Capitals of Culture was born in Athens, in 1985. Many years later, the European Capitals of Culture are the most
ambitious cultural project staged in Europe, with budgets that exceed any other cultural event (European Communities, 2009;
European Commission, 2010; Garcia & Cox, 2013; Theodoraki, 2014; Immler & Sakkers, 2014; Steiner, Frey & Hotz, 2015).
The programme of the mega-event has become a key platform for image management, tourism, visitor attraction and a catalyst for
strengthening the industry, job creation, urban revitalization and cultural regeneration (Palonen, 2011; Garcia & Cox, 2013; Steiner
et al., 2015). The benefits of being an ECOC can be profound (Kim, Gursoy & Lee, 2006), multiple, immediate and long-term and,
both, positive and negative (Jeong, 1998; Ritchie, Shipway & Cleeve, 2009; Gursoy et al., 2011; Garcia & Cox, 2013).
The immediate positive economic impacts may include increased employment and retail opportunities, and the growth of income,
which tend to increase before, during and after the hosting of the mega-event (Langen, 2008; Ritchie et al., 2009; Gursoy et al., 2011;
Garcia & Cox, 2013). But we can also add the opportunity for more advertising of the products and services of the host city and
country (Jeong & Faulkner, 1996; Deccio & Baloglu, 2002; Garcia & Cox, 2013), the attraction of investment to create new facilities
and improve infrastructure, including projects related to transport (Deccio & Baloglu, 2002; Getz, 2012; Gursoy et al., 2011),
landscape improvements and housing development, and the increase in local standards of living (Goeldner & Long, 1987; Kim &
Petrick, 2005; Ritchie, Shipway & Cleeve, 2009; Lee et al., 2013; Garcia & Cox, 2013).
Positive socio-cultural impacts may be related to an increase in the community`s self-esteem, an increase in the standard of living,
the strengthening/preservation of local cultural values and traditions, helping in the construction of a regional or national identity,
the chance to meet new people and have more interesting things to do (Lee et al., 2013; Remoaldo et al., 2014). Along with the sociocultural impacts, which tend to receive less attention than the economic ones (Deccio & Baloglu, 2002; Kim et al., 2006; Ritchie et al.,
2009), the environmental impacts are, perhaps, least considered by local communities, even if the environment is probably one of
the most fundamental ingredient of the tourism product. Regarding socio-environmental impacts, the preservation of built heritage
and improvement of public safety is seen as the most important positive impacts.
On the negative side, economic impacts may occur on prices of goods, services and property, and the increasing of the cost of living
(Kim & Petrick, 2005; Ritchie et al., 2009; Lee et al., 2013; Remoaldo et al., 2014). Also, building or rebuilding sites may generate
unpleasant noise and make travelling to work more difficult, and the influx of tourists might cause some people to be less satisfied
with life because of congestion in public transport or additional disruptions (Steiner et al., 2015). Additionally, we cannot forget the
risk of increased delinquent behaviour and prostitution, lack of security, corruption, an increased crime rate, overcrowding and the
conflicts that can emerge between visitors and residents (Lee et al., 2013; Remoaldo et al., 2014; Steiner et al., 2015).
Several negative socio-environmental impacts can also occur. The degradation of the physical and natural environment, the increase
of litter and noise, the decline in quality of air and water, the traffic congestion and parking problems and the increase of rail and air
traffic are the most important ones (Remoaldo et al., 2014). Steiner et al. (2015) after studied the effect of 24 ECOC on individual life
satisfaction conclude that all estimates suggest a significant negative impact on the individual life satisfaction of the local population
during the year in which the ECOC is hosted, and no effect in the years after the event.
The legacy, in the perspective of European Commission (2010), includes long-term impacts respecting cultural and physical
infrastructure, creation of many organizations, structures and networks, artistic quality, excellence and image improvement,
attraction of new residents (creative workers), improved skills among local culture operators, professionalization of other parts of
the economy, new skills acquired by local policy makers. It also encompass, although not initially expected, socio-economic
development of the city and of its surrounding area, economic regeneration (tourism promotion), emergence of new economic
activities, linking creativity to innovation as a tool for social and territorial cohesion and as a tool to enhance the attractiveness of
cities and regions as places to live, visit and invest in (European Commission, 2010).
Garcia (2005), assessing the long-term cultural impacts of Glasgow’s experience in 1990, concluded that the effect of regeneration
on local images and identities was the strongest and best-sustained legacy of Glasgow’s reign as City of Culture 15 years on.
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In 2004, the European Commission ordered a study to evaluate the success of the second decade of the ECOC organization (19952004). This study concluded that in the cities analysed there was investment in infrastructure. In some cities, major urban
regeneration projects were undertaken by improving roads, developing derelict areas and remodelling public squares and buildings.
The most common infrastructure projects were improvements of public space, lighting and cultural infrastructure, including
refurbishments and restorations of existing facilities and monuments, as well as the construction of new cultural buildings, such as
concert halls and museums (Palmer, 2004; Steiner et al., 2015).
In an extensive study of the legacy of ECOC, Garcia and Cox (2013) have identified: i) the impacts upon the host city’s existing cultural
system and projects that continue beyond the hosting year; ii) the positive changes in terms of both internal and external images,
leading on to long-term improvement of their national and international ranking as top cultural and/or tourism destinations; iii) the
increases in the attraction of tourists in the longer term; iv) the physical developments with long-term impact; v) the cultural
engagement of audiences both in number and diversity; vi) the increased pride of residents in the city. In another study, Theodoraki
(2014) stresses that legacies are predominately conceptualised as cultural, socio-economic and regeneration related. Image and
destination development is also prominent in the long-term evaluation of ECOC. Importantly, environmental indicators are missing,
as are any negative impacts that may occur, such as extreme nationalism, corruption or creation of cultural cartels that may limit
access to less established, and possibly more different groups of cultural agents (Theodoraki, 2014).
Although the immediate cultural, social and economic impacts of the ECOC are often evaluated, the capacity of a city to secure the
long-term effects of the mega-event is harder to achieve (Garcia & Cox, 2013). Besides, the legacy must be retained and transferred
to the ecosystem of a city in order to enhance the quality of life for citizens and provide a welcoming economic climate for firms. As
underlined by the European Commission (2010, p. 12) the “most effective ECOC were those which embedded the event as part of a
long-term culture led regeneration strategy. This shows a clear link with the new EU-2020 strategy for promoting smart, sustainable
and inclusive growth. For 25 years, the ECOC have been a laboratory for creative cities, inclusive societies and smart economies and
there are many lessons to be learnt from this experience”.
To uncover the legacy of the ECOC we studied the long-term effects of the European Capital of Culture that was hosted by the city of
Guimarães (Portugal), in 2012. To examine these effects, we adopted the theoretical lens of the smart city concept. The smart city is
a relatively recent concept with its roots in the smart growth movement in the late 1990s, in which new policies for urban planning
were advocated (Letaifa, 2015; Harrison & Donelly, 2011). Since 2005, the concept has evolved to include the application of complex
information and engineering-based systems in the planning, development and management of cities’ operations and infrastructures
(Harrison & Donelly, 2011).
According to Cocchia (2014), two historical occurrences contributed to the emergence of smart cities: (i) urbanisation (and the
progressive abandonment of rural areas); and (ii) information and communication technologies. For Cosseta and Palumbo (2014),
smart cities have appeared during the last 20 years, modifying conditions and modes of innovation and knowledge generation.
The emergence of smart cities results primarily from the advent of new technologies (Negre & Rosenthal-Sabroux, 2015). The
economic rationality behind the concept comes from the increasing desire for a more efficient, sustainable and liveable model, as
well as the growing concern for the protection of the environment (Ferrara, 2015; Zygiaris, 2012). As mentioned by Letaifa (2015, p.
1414) “the need to balance social development and economic growth in a context of high urbanisation is the main driver of the
worldwide interest in smart cities”.
Geographically, the smart city phenomenon first appeared in the United States and subsequently spread to Europe and Asia
(Kondepudi & Kondepudi, 2015). Today, the development of smart cities is on the agenda of a significant amount of countries
(European Parliament, 2014). In fact, in recent years, the concept of the smart city has become quite fashionable in the policy arena
(Caragliu et al., 2009; Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014). In this context, the European Union (EU) has made considerable efforts to
conceive a “strategy for achieving urban growth in a ‘smart’ sense for its metropolitan areas” (Caragliu et al., 2009, p. 3).
Despite the increasing relevance of the subject, the concept of the smart city lacks a single definition (Harrison & Donelly, 2011) and
remains a fuzzy concept (Caragliu et al., 2009). Several different definitions can be found in the literature (Caragliu et al., 2009). In
Cochia’s (2014) opinion, the difficulty in defining the term arises from the ambiguity of the word ‘smart’. For Kondepudi and
Kondepudi (2015), a smart city is a very subjective concept since the meaning of the term depends on the circumstances and lens
through which it is looked at.
Other labels are also used concerning those strategies that link technological transformation with economic, political and sociocultural change, such as ‘digital city’, ‘wired city’, ‘knowledge city’ or ‘green city’ (Cochia, 2014). Another close (or even overlapping)
concepts include ‘intelligent city’, ‘creative city’, ‘sustainable city’, ‘talented city’ or even ‘eco-city’ (European Parliament, 2014;
Letaifa, 2015). However, as stressed by the European Parliament report (2014), the ‘smart city’ label has become predominant,
particularly at a city policy level.
The European Parliament (2014, p. 9) defines a smart city as “a city seeking to address public issues via ICT [Information and
Communication Technologies]-based solutions by a multi-stakeholder, municipally based partnership” designed to address problems
of common interest. For the European Comission (2015), in turn, “a smart city is a place where the traditional networks and services
are made more efficient with the use of digital and telecommunication technologies, for the benefit of its inhabitants and businesses”.
According to Cosseta and Palumbo (2014, p. 221) “a city may be called smart when investments in human and social capital and
traditional (transport) and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable economic development and a high quality of
life, with a wise management of natural resources, through participatory governance”.
The concept of the smart city highlights the role of information and communication technologies for enhancing the competitive
profile of a city (Caragliu et al., 2009). As stated by Harrison and Donelly (2011, p. 6) “through new sources of information cities hope
to create insight, innovation, opportunity and real jobs that will increase prosperity and quality of life”. According to Letaifa (2015, p.
1415), on the other hand, a city is labelled as smart when it “can integrate and synchronise formal leadership and endogenous
democratic participation in the IT-based urban ecosystem. Smart cities are both creative and intelligent. Smart cities are hybrid
models combining democratised open innovation with central city support, coordination, and monitoring”. When cities transform
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their profile into a smart city, they impact the urban quality, involving improvements in areas like housing, economy, culture, and
social or environmental conditions (Giffinger et al., 2007).
According to Steinert et al. (2011, p. 87), “the concept of the smart city is a framework for a particular vision of modern urban
development that recognizes the growing importance of information and communication technologies (…) in driving the economic
competitiveness, environmental sustainability, and general liveability of cities”. For Lazaroiu and Roscia (2012, p. 332), a smart city is
“a city model where the technology is in service to the person and to his economic and social life quality improvement”. Zygiaris
(2012, p. 218) considers smart cities as “a certain intellectual ability that address several innovative socio-economic aspects of
growth”.
As we can observe, some of the existing definitions underline the role of information and communication technologies. However,
smart cities represent a multidimensional concept that goes beyond the purely technological aspect of urban development (Letaifa,
2015; European Comission, 2015; Steinert et al., 2011). In this sense, information and communication technologies could be
considered (although not unique) enabling factors of a smart city (Vesco & Ferrero, 2015). Moreover, as noted by Rodríguez-Bolívar
(2015), the use of information and communications technology is not a sufficient condition for a city to become ‘smart’. Letaifa (2015)
highlights the fact that an important issue for the transformation of cities into smart cities is the focus on service provision instead
of technology. Thus, some definitions of smart cities, in a broader sense, include issues related to socio-economic, governance and
multi-stakeholder questions (European Parliament, 2014).
For Caragliu et al. (2009, p. 1), a smart city is “a strategic device to encompass modern urban production factors in a common
framework”. The concept also comprises other dimensions such as technology, people and institutions (Letaifa, 2015). Human capital
is also recognised as a relevant factor (Vesco & Ferrero, 2015) and is seen as a source of competencies as well as creativity (Negre &
Rosenthal-Sabroux, 2015; Zygiaris, 2012), which are both critical to the improvement of the “smartness” of the city.
To attain its ends, a smart city initiative has to employ a range of components, processes and norms or standards (European
Parliament, 2014). The components needed may already exist or may be created explicitly to be used in the smart city project
(European Parliament, 2014). Lee et al. (2014) argue that three factors are crucial to smart cities: technology (including infrastructures
of hardware and software), people (comprising issues like creativity, diversity, and education) and institutions (such as governance
and policy). To this list, we could add material, financial and organisational resources (European Parliament, 2014). In fact, as argued
by Letaifa (2015), one of the main distinguishing features of smart cities is the fact that they offer a balanced centricity among
technology, institutions and people.
The smart city’s purposes can be achieved through the combined use of the available resources and competences. The relevance of
information and technology in the field derives from the fact that they provide platforms which enable cities to manage their services
in a more efficient way (Kondepudi & Kondepudi, 2015). According to Dameri and Rosenthal-Sabroux (2014), a city gets smarter when
its core components (such as land, infrastructures, people and government) become more effective, environmental and innovative.
The European Parliament (2014) highlights the connection between the cities’ resources, namely the link between human capital,
social capital and information, and communication technology infrastructure. The connection of these elements enables the creation
of synergy, which allows the smart city to achieve its purpose. Thus, the smart city paradigm could be seen as an exploitation of
tangible and intangible urban assets (Neirotti et al., 2014). In this sense, people, technology and strategic vision are indispensable
elements of a successful smart program (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014). As argued by Caragliu et al. (2009), urban performance
results from the city’s endowment of hard infrastructure (‘physical capital’) but also, and in a special way, from its human and social
capital. It is for this reason that it is important to enforce the city’s endogenous development, based on its strengths, such that
advantages in certain key resources can be ensured and extended (Giffinger et al., 2007).
The European Parliament (2014) considers successful smart initiatives to be those that: (i) can attract broad support; (ii) have clear
objectives aligned to policy goals and existing problems; (iii) produce concrete outcomes and impacts; and (iv) are imitated or scaled.
Furthermore, successful projects are usually embedded in a comprehensive city vision.
Caragliu et al. (2009) consider smart cities to share six major features: (i) the use of networked infrastructure to improve economic
and political efficiency and to enable social, cultural and urban development; (ii) a focus on business-led urban development (i.e.,
business orientation); (iii) the intent to attain social inclusion of various urban residents in public services; (iv) the acceptance of hightech and creative industries as important for the long-run urban growth; (v) the relevance assigned to social and relational capital;
and (vi) the acknowledgement of social and environmental sustainability as a major strategic component.

3. EVALUATING LEGACY THROUGH THE LENS OF THE SMART CITY CONCEPT
The smart city concept is highly context dependent (Letaifa, 2015). Smart city project implementation is usually a bottom-up process,
in which several independent players start a smart initiative (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014). Belanche et al. (2016) highlight the
need for small-scale and pilot programs to bring efficiency and sustainability to the city. Likewise, the European Parliament (2014)
claims that successful cities are endowed with a balanced portfolio of initiatives that cover a mix of policy targets and characteristics
with the objective of attain maturity. In this sense, a smart city could be seen as the result of a ‘cluster’ of successful smart projects
that aim to cope with an assortment of social issues.
Thus, the smarter initiatives a city has, the smarter it profile will be. Further, opportunity spaces at a micro scale may lead to creative
strategies at a macro level (Moulaert, MacCallum & Hiller, 2013). In fact, the initiatives of individuals and groups in small communities
could lead to the design of creative strategies at a macro scale, since existing institutions provide an adequate environment for the
initiative’s continuation, dissemination or scale (Moulaert et al., 2013).
Frequently, the emergence of smart cities relies on community-based and private sector initiatives, living labs, and social ventures
(Letaifa, 2015). According to Letaifa (2015), successful smart cities, while they differ regarding vision, strategic choices and paths,
share an important common point: they engage local communities while providing political and institutional leadership.
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As stressed by Letaifa (2015, p. 1415), “the archetype of a smart city varies according to the identity and resources of the city”. For
that reason, the recognition of the cities’ endogenous resources and endowments is important for the construction of a smarter city.
In this sense, those initiatives that pursue a strategy that fits the available resources, competences and external context are more
likely to achieve the desired social and economic sustainable impact. Herein, a deeper knowledge of the local specificities is critical.
This knowledge could be fostered by involving the community and key stakeholders in the strategy conception and re-design. As
emphasised by Caragliu et al. (2009, p. 4), “a smart city will be a city whose community has learned to learn, adapt and innovate”.
The citizens’ participation and commitment, as well as local coordination, are important in order to ensure the integration of solutions
across the portfolio of existing initiatives. In this context, information and communication technology are regarded as essential
drivers, since they provide a mean of shared participation in defining the city’s goals and in spreading awareness for stakeholders
about its mission and benefits.
Rodríguez-Bolívar (2015), on the other hand, focused on the role played by citizens in the smart city context. In the authors’ view,
the transformation of a city in a smarter city starts with smart citizens, “who are asked their opinions and engaged in the process of
deciding how they are used” (Rodríguez-Bolívar, 2015, p. 6). Taking into account the relevance of citizens as stakeholders, the
European Parliament (2014, p. 11) recommends that “citizens should be empowered through active participation to create a sense
of ownership and commitment, and [...] to foster participative environments that facilitate and stimulate business, the public sector
and citizens to contribute”.
Further, in order to cities to becoming smarter, engagement is needed from a wide range of actors belonging to various domains,
including the ventures promoted by civil society. Other notable actors are private companies (multinationals and small and mediumsized ones), regional and local governments and other public bodies, educational and research institutions, entrepreneurs and civic
society (Letaifa, 2015; Steinert et al., 2011). As stated by Setinert et al. (2011), smart cities, by definition, involve the active and bold
participation of a myriad of stakeholders, as well as strong public-private partnerships. These partnerships are identified as
particularly important when they enable projects with expertise, finance and technology capabilities from private partners, as well
as the involvement of citizens and other end-users (European Parliament, 2014).
Further, the potential to build smart cities could be increased through complementary local information and communication
technology capabilities and resources (Letaifa, 2015). Letaifa (2015) underlines the relevance of social and economic diversity among
stakeholders engaged in creating urban social change. This plurality is justified by the multidisciplinary mindset that the construction
of smart cities requires (Letaifa, 2015), since stakeholders shaped by different backgrounds could provide different insights.
Some authors have made efforts to conceive a framework of indicators that allow a city’s performance as a smart city to be assessed
(Zygiaris, 2012). One of the most commonly cited frameworks (Caragliu et al., 2009; European Parliament, 2014; Ferrara, 2015;
Letaifa, 2015) is presented by Giffenger et al. (2007). These authors propose a framework based on six characteristics to rank smart
cities’ performance: (i) smart economy, (ii) smart people, (iii) smart governance, (iv) smart mobility, (v) smart environment, and (vi)
smart living. They suggest that the ‘smartness’ of a city can be defined by measuring its relative progress in each of these six axes
(Giffinger et al., 2007). Therefore, the level of smartness of the city increases when it is better positioned in the abovementioned
factors.
The six characteristics include 31 factors and 71 indicators, providing an instrument to evaluate the performance of the city. The aim
is to describe the attributes that a city must possess to be classified as smart. Table 1 compiles the characteristics and the factors of
an “ideal” smart city.
Table 1 List of characteristics and factors
Characteristics (Axes)
Smart economy
(Competitiveness)

Factors
Innovation, entrepreneurship, trademarks, productivity and flexibility of the labour market, integration of the (inter-)
national market (Giffinger et al. 2007)
Regional/global competitiveness, entrepreneurial skills, economic image or the ability to innovate and to transform,
among others (Ferrara, 2015; Negre & Rosenthal-Sabroux, 2015; Steinert et al., 2011)
Smart people
Citizens’ level of education and qualification, quality of social interactions, open-mindedness and openness towards
(Social and human
the “outer” world (Giffinger et al., 2007)
capital)
Ethnic and social diversity, tolerance, flexibility and creativity, engagement, participation in public life and even social
capital (Ferrara, 2015; Letaifa, 2014)
Smart governance
Political participation, services for citizens and the functioning of the administration (Ferrara, 2015; Giffinger et al.,
(Participation)
2007)
Involvement in decision-making, availability of public and social services, transparent governance, good political
strategies and perspectives (Giffinger et al., 2007)
Democratic and inclusive processes, transparent decision-making process in which all parties are included, social
media, crowdsourcing (Letaifa, 2015; Steinert et al., 2011)
Smart mobility
Transport and information and communication technology, local and international accessibility (sustainable, modern,
(Transport and ICT)
innovative and safe transport systems) (Ferrara, 2015; Giffinger et al., 2007)
Urban planning (collective modes of transportation are prioritised) (Letaifa, 2015)
Availability of information and communication technology infrastructures (Negre & Rosenthal-Sabroux, 2015)
Smart environment
Promotion of solutions that enhance the natural environment, such as the innovative use of renewable sources of
(Natural resources)
energy (Letaifa, 2015), pollution prevention and environmental protection (Ferrara, 2015), attractiveness of natural
conditions (like climate, green space) and sustainable resource management (Ferrara, 2015; Giffinger et al., 2007)
Smart living
Improvement of the quality of life, individual safety, social cohesion, housing quality, health conditions and even
(Quality of life)
cultural facilities or tourist attractions (Giffinger et al., 2007; Letaifa, 2015; Negre & Rosenthal-Sabroux, 2015; Steinert
et al., 2011).
Source: authors` own elaboration

Overall, the characteristics of a smart city proposed by Giffinger et al. (2007) are connected with traditional regional and neoclassical
theories of urban growth and development (Caragliu et al., 2009) and are built on the ‘smart’ combination of endowments and
activities promoted by a group of citizens (Lazaroiu & Roscia, 2012).
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A report of the European Parliament (2014) on mapping smart cities across the EU-28 finds that European smart city initiatives are
spread across all six dimensions, even though they are frequently focused on the smart environment and smart mobility axes. The
same study notes that the older EU Member States (such as France, Spain, Germany, UK, Italy and Sweden) are more likely to have
smart governance projects.

4. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY
This study examines how the legacy of an ECOC, particularly the Guimarães 2012 one, can enhance the smartness of a city. The main
objective is to ascertain whether the activities developed during the Guimarães ECOC contributed to improving the attributes of the
city to build a smarter city, in particular through its economy, people, governance, mobility, environment and living. To achieve this
goal, we have adopted a case study methodology.
Case study research is a very useful method of gaining a longitudinal insight on a mega-event that took place a few years ago, and is
indicated where there is little theory available to serve as a guide (Eisenhardt, 1989; Ghauri, Gronhaugh & Kristianslund, 1995; Yin,
2013). Further, the phenomenon being studied should be considered as a process embedded in a given context and society that could
only be captured by the perspective of who really participated and assisted with the activities of the mega-event and followed the
last developments in the city.
A single case design is considered appropriate when we can observe the unique characteristics of the case and gain useful insights
about the phenomenon (Ghauri et al., 1995). In this case, a basic lack of knowledge about the phenomenon often warrants
explorative research based on a single case (Jonsson & Foss, 2011). Also, the use of qualitative methods offers the opportunity to
help move the field forward and assist in providing theoretical grounding (Doz, 2011). As Dyer and Wilkins (1991) noted, if executed
well, case studies can be extremely powerful, particularly when authors can describe a general phenomenon so well that others have
little difficulty seeing the same phenomenon in their own experience and research.
Dyer and Wilkins (1991) also argue that the ultimate goal of case study research is to provide a rich description of the social scene,
to describe the context in which events occur, and to reveal the deep structure of social behaviour. The qualitative methodology also
gives the researcher great freedom in the choice of information sources and analytical techniques. Such freedom makes it imperative
for the researcher to clarify, from the beginning of the investigation, the main goals and structure of the research to avoid including
unsuitable information.
The present case study is informed by the a priori framework developed by Giffinger et al. (2007), which relates our analysis to the
smart cities literature. This approach helps to organise data collection and interpretation and metaphorically serves as a dialogue
partner for the data (Jonsson & Foss, 2011). This way, we contribute to the growing need of qualitative research within the smart city
field, and especially of research focusing on the role of mega-events, such an ECOC, on the smartness of the cities.
The reasons for an emphasis on this case were as follows: first, it represents a mega-event developed in one middle city of Northern
Portugal; second, it may help to enhance our knowledge on the long-term legacy of the ECOC in the smart-city literature. Thus, this
case may elucidate the different impacts (economy, people, governance, mobility, environment and living) that the legacy of the
activities developed by the organisation of Guimarães ECOC has produced on the enhancement of the smart attributes of one
important Portuguese city, although not a large city.
The data for this study were collected from semi-structured interviews to ten experts living in Guimarães and Braga. From those, two
were academics from the University of Minho, one from Braga, who was part of the team to which was commissioned the official
ongoing evaluation report of the effects of hosting the 2012 ECOC, and another from Guimarães that has not been involved in the
assessment performed. Additionally, were interviewed: the director of the Alberto Sampaio and Paço dos Duques de Bragança
Museums (Guimarães), that took part in the initial preparation and discussion of the program of the mega-event; two politicians from
the Guimarães Town Hall [the Mayor (President) and the Head of the Cultural Policy Department], both, deeply involved in the general
management of the ECOC activities; the Head of a private cultural society (Sociedade Martins Sarmento) that was charged with
executing some cultural tasks in the aim of the ECOC. Other respondents were: the Head of local chamber of commerce and industry
(Associação Comercial e Industrial de Guimarães), who also performed the role member of the General Council of the City of
Guimarães Foundation - the institution that planned and managed the ECOC; the Head of a sociocultural local organization
(Associação de Socorros Mútuos Artística Vimaranense), not involved in any activities (the projects presented had been refused); a
manager of the tourism department of the Guimarães Town Hall, who has been engaged in the development of the program of the
ECOC (in charge of connecting with press and tourism operators); and, finally, one of the executive managers of the City of Guimarães
Foundation and Head of the Design Institute.
The script for the interviews was developed by the authors, bearing in mind the framework proposed by Giffenger et al. (2007). The
ten interviews started with open questions about: i) the contribution of the ECOC for the socio-economic development of the city; ii)
the physical legacy (recuperation of patrimony, preservation of actual equipment and construction of new cultural buildings); iii) the
cultural dynamic of the city after the mega-event; iv) the changing profile of the visitors; v) personal evaluation of the general success
of the mega-event. At the end of the interview, some elements of identification were collected about the interviewee.
The interviews were conducted between May 2016 and February 2017. The interviews lasted around 60 minutes each. The interviews
were audio-recorded and their narratives transcribed. The data obtained in the interviews was triangulated with the data collected
by desk research, which allowed us to control for memory bias.
To analyse the data, we followed the Giffinger et al. (2007) framework. In this approach, the observed patterns of the case were
compared with those of the framework. In the next section, these patterns are used to present an account the legacy of the
Guimarães 2012 ECOC to the smartness of the city.

5. GUIMARÃES: A SMARTER CITY AFTER THE 2012 ECOC?
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5.1 Guimarães 2012 ECOC
The ECOC initiative is funded by the European Union Culture Program and promotes Europe’s cultural diversity. The initiative’s aims
are to highlight the richness, diversity, and shared characteristics of European culture and to promote understanding among citizens.
The title has a long-term impact, not only on culture but also in social and economic terms, both for the city and for the surrounding
region. Guimarães shared the 2012 title with the city of Maribor, Slovenia.
Guimarães is considered the birthplace of the Portuguese nation, the site where Portugal was founded in the 9th century by King D.
Afonso Henriques, who played a major role in many events that led to the independence of the country in 1143. Located in the
northern region of Minho, Guimarães, with its distinctive 10th-century castle, was classified as a World Heritage Site by UNESCO in
2001. The city also prides itself on its architecture, including many traditional buildings from the 15th to the 19th century.
Guimarães was the first Portuguese medium-sized city to host such a mega-event and its residents saw this hosting as an opportunity
to reinforce their pride and attract new visitors. A second challenge associated with hosting the 2012 ECOC was enhancing the tourism
industry, viewed by local authorities as a major driver for regional growth. A third challenge was the unique opportunity that the
2012 ECOC presented for Guimarães to reinforce the city’s image as a cultural destination, both within the country and abroad.
According to the institution in charge of the organization and promotion of the event, the goals of the Guimarães 2012 ECOC were:
to empower the local community with new human resources and professional expertise by encouraging their proactive involvement
in the organization of the mega-event; transform the city’s economy, which historically has had a manufacturing economic base, into
an internationally competitive and creative economy; and transform a space that passively preserves memory into one that
constantly offers new and surprising cultural experiences.
The program focused on four themes - city, community, philosophy and arts -, and the cultural program, which included music,
cinema, photography, fine arts, architecture, literature, philosophy, theatre, dance and street art. Apart from the opening and closing
ceremonies, which attracted many people, during 2012 the ECOC hosted approximately 600 different cultural events.
An official assessment of the Guimarães 2012 ECOC was performed by a team of the University of Minho (Universidade do Minho,
2012a, 2012b, 2013a, 2013b), which collected information from various stakeholders (e.g., participants in the events, tourists,
younger residents, local cultural agents, local retailers) about the social, economic, media and digital impacts of the mega-event.
Overall, the results were considered to be positive. Regarding tourism, those results show that the number of foreign visitors grew
more than 50% vis-à-vis the average figures of the previous years. Figures for national visitors showed an increase of nearly 300%.
Additionally, almost a quarter of the retailers surveyed considered that the business impact of the ECOC “was higher than expected”
(Universidade do Minho, 2013b: 158) and for more than 40% of them the impact met their expectations (Universidade do Minho,
2013b).
5.2 Analysis of the Guimarães ECOC legacy
The themes related to the concept of a smart city are explored in the paragraphs that follow. The findings are based on core data
collected four years after the mega-event having taken place (2012) and are summarized in table 2.
5.2.1 Economy
In general, the interviewees were very positive about the contribution of the mega-event to the growth of the number of tourists
(domestic and foreign). One expert has shown disagree on the claiming that the number of foreign tourists attained might have been
influenced by the increasing number of tourists experienced by the country, as a whole, in recent years.
A study by the European Commission (2010, p. 7) about the long-term impacts of 25 years of capitals of culture found that being an
ECOC induced an increase of 12% of tourists on average compared to the previous year. Another study (Garcia & Cox, 2013 p. 113)
about the long-term effects of the European Capitals of Culture provided evidence for some cities of sustained increases in tourism
in the long run.
The assessment of the tourism growth in Guimarães after the event is difficult to do because it is not easy to separate growth that
can derive from the mega-event itself and the overall steady growth of tourists in the city of Oporto. Overall, based on the statistics
on the amount of tourists received, comparing it with the amounts attained before the hosting the mega-event, the perceptions kept
by most the experts interviewed was that the income of the city generated by tourism had improved a lot.
The increase of tourists occurred not only in the high season but all around the year. This finding means that the ECOC also
contributed to decreasing of the seasonality of the tourism industry in the region. Also, there was a change in the tourists’ profile.
Tourists visiting Guimarães are now coming from a more diverse number of countries. The number of tourists aged between 46 and
65 years old have increased, contrary to the one of younger visitors (under 25 years old), which has decreased. Simultaneously, it
was also noticed an increase in the number of visitors with lower educational qualifications, although the more educated visitors
continue to predominate (Remoaldo & Cadima Ribeiro, 2017). The tourist profile change could derive from the greater notoriety
attained by Guimarães, which enhanced the ability of the city to attract a wider audience. The 2012 ECOC also provided a European
brand to Guimarães, which has enabled the city to acquire some national and international visibility.
Image improvement was consensually reported by experts as one of the most important ECOC legacies, based on the reinforcement
of the Guimarães trademark. The rise of the awareness of the image of Guimarães in the domestic and international markets is a
long-term result of the efforts on marketing and communication made during the event. According to the report of ECORYS (2013),
there are 17,200 messages about Guimarães that have been published in different media, the city got more than 85 hours of TV
coverage, 1,158 messages were posted online, 110 trips were organized to the press, 500 international journalists visited Guimarães,
600 printed advertisements were made, 16,000 posters were affixed, 850,000 flyers were distributed and an amount of €40,355,000
was attained in equivalent advertising value.
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After the event, the marketing and communication efforts were drastically decreased, as expected, due to the lack of financial
support, but the awareness of Guimarães among tourists’ agents and domestic and foreign tourists remains an asset that most
experts appreciated.
By contrast, one of the interviewees has warned against the search for new “brands”, such as the one of ECOC city, as that may lead
to the de-characterization of the city image. However, the respondent considers that the weight of the brand ECOC will decrease as
time goes on.
The regional/global competitive economic base of the Guimarães tourism sector seems to have been strengthened and the economic
sustainability of the business activities reinforced, namely the ones of small businesses like hotels, restaurants and bars. The increase
in tourist activity contributed to job creation, mainly in the historical centre of the city, where we can find several cafes, restaurants
and crafts stores, a few which existed previously to the ECOC and others created in the timing of its hosting.
Local accommodation, by its side, benefited from rehabilitation of existing buildings. In this regard, one of the respondents, who, by
the time of the hosting, had a position in the City Hall Council, referred that the occupancy rates of hotels and other accommodation
units had improved, mainly due to the demand of foreign visitors.
In general, the experts shared the opinion that ECOC, through the establishment of a broad range of partnerships and protocols of
cooperation with the business sector, public sector and other cultural and social organisations, might have promoted entrepreneurial
skills and the ability to implement ideas in new economic activities. Another contribution to the development of the entrepreneurial
spirit was the creation of business incubation facilities in the Platform of Arts and Creativity, an equipment built in the aim of the
ECOC.
The ECOC also reinforced the dynamics and vitality of the city social capital, since the development of the mega-event required the
integration of different institutions and economic agents, through the constitution of partnerships. A few of them remain today.
One of the aims of the Guimarães ECOC application was to modify the profile of the economic activities developed in the city, with a
greater focus on creative and innovative activities. For that purpose, the ECOC organisation included the rehabilitation of an old
market to provide a laboratory for new ventures, mainly creative industries. A few years after the mega-event, we have seen the
creation of a certain amount of micro-companies, many of them carried out by youth groups, in areas such as design, graphic arts,
photography and editing. Even so, it is arguable that they are a result of the ECOC. As claimed by one of the interviewees, they could
have born the same way, mainly, because of the entrepreneurial and innovative dynamic associated with the role played by the
University of Minho in the city and the region, as a whole.
Observing the local of the entrepreneurial structure before and after the mega-event, there was a unanimous opinion among experts
inquired that relevant changes had occurred, but that was far from fulfilling the ambitious goal included in the ECOC application of
given a major contribute for creating a cluster of creative industries in the city.
Besides this issue of the creative industries, most of the respondents have considered that the results attained were less than the
ones expected, since the new ventures created have a small scale. This being, not taken the case of the achievements in the tourism
industry, they commonly agreed that the ECOC did not have an effective impact on the diversification of the economic base of the
city. From this, some disappointment was observed in some of the respondents. As reported during interviews, this disappointment
arises, partially, from the high expectations raised on the issue of the impacts that should be expected from hosting such kind of
mega-event.
5.2.2 People
One of the purposes of hosting the ECOC in Guimarães was to develop human capital, by empowering the local community with new
human and professional resources and skills, and by stimulating people to be actively involved in the project ECOC 2012.
The engagement and participation of residents in the cultural life of the city have become more dynamic with the new cultural
equipment left by the mega-event, but many of the experts regret the opportunity lost, as a few have claimed. The mega-event had
a major role in raising the citizens' awareness on cultural issues, as well as their participations and commitment in the city's public
life. However, as adverted by one of the interviewees, it is not easy to assess the legacy of the ECOC yet regarding education and
culture, as the results are only measurable in medium or long terms.
Before the mega-event the local government established a protocol of cooperation with the Portuguese Association of Hospitality,
Catering and Tourism (Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo) to develop training programs with the aim of
tourism and hospitality management, envisaging to improve the quality of services addressed to tourists. Additionally, as mentioned
in the ECORYS report (2013, p. ix), “cultural operators have gained valuable skills and experience”. The impact of these training
programs has not finished with the end of the ECOC 2012. Contrariwise, the training programs had an important legacy on capacity
building within the city economic agents, especially in tourism and cultural area.
Most respondents mentioned that the ECOC stimulated social diversity, open-mindedness and openness towards the “outer” world
of residents regarding tourists (domestic and international). The relational skills acquired during the mega-event have raised
acceptance and respect for others' feelings, beliefs and behaviours that have improved the citizens’ level of tolerance. Many of the
experts emphasise the significant level of involvement of residents in the cultural activities of the city, which allow changing the way
the citizens of Guimarães saw themselves and enhanced their pride for being part of such a community. Also, the intense media
exposure during the mega-event (TV, radio, social media) and the news published in the international press (newspapers and
magazines) contributed to the improvement of the self-esteem of residents.
The main perceptions of some of the experts inquired were that local artists’ networking abilities had been expanded through the
collaboration and cooperation of domestic and international artists in the context of different cultural activities performed during
the mega-event. However, financial factors (budget to support cultural activities) and institutional changes (end of the Guimarães
City Foundation) affected the sustainability of cultural activities after 2012, and only a small part of the components of the cultural
supply developed during the hosting of the ECOC remain active.
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5.2.3 Governance
The organisation of the mega-event was headed by the Guimarães City Foundation. Also, other key existing organisations were
included in the governance structures, such as a few of the local cultural associations (ECORYS, 2013).
Since the very beginning (the application to host the ECOC), Guimarães received strong political support, which was recognised as
critical to the success of the event (ECORYS, 2013). The political and institutional cooperation established was significant and exceed
the duration of the program, contributing to a closer connection with other municipalities.
As argued by one of the respondents, the design of the application to host the ECOC was not made at the “office”. Rather, a collective
process was implemented. Even though, there is no consensus if some of the decisions taken were the best. Thus, the organisation
of the event ensured a multi-stakeholder approach. In fact, one of the main values in which the ECOC application was designed was
participatory citizenship. The capacity of establishing dialogue within the different stakeholders and the intervention of various
agents in the decision-making process was reinforced during the preparation of the ECOC and the spillover effects goes beyond the
cultural mega-event. Even so, there was some criticism on the way the organisation was built and the bridges established with some
cultural city actors, which did not work, indeed.
Even so, as stressed by the ECORYS report (2013), one of the key success factors of Guimarães ECOC was citizens’ engagement. As
referred in the above-mentioned report (ECORYS, 2013, p. 34), “Guimarães 2012 received significant support, energy and active
involvement from city residents, who saw the title year as one of the key milestones reinvigorating the city, enhancing its role
nationally as well as increasing its visibility internationally”. Thus, the organisation of the mega-event positively contributed to the
reinforcement of civic engagement and to bring people closer to local authorities. The same report also stresses that the ECOC design
aimed to break barriers between the public space and citizens and “to reach a wide range of audiences and provide the culture
programme complementary to other programme areas” (ECORYS, 2013, p. 15).
Since then, the Municipality have even reserved a part of its budget to participatory budget, in which citizens can contribute to local
governance, through the proposal and voting of projects in the following areas: (i) environment and sustainability; (ii) volunteering
and solidarity; and (iii) culture.
The experts revealed some dismay with the governance structure specially conceived for the organization of the mega-event as some
local organizations have been excluded from the cultural programme and the citizens were not totally involved in the cultural
activities. The pre-event political process of team selection for the organizational structure has been adverse and the initial heading
team was replaced almost one year before the mega-event took place. The process gave rise to a political and civic participation of
local population through campaigns against and in favour of the management structure in power. After the closure of the megaevent that structure has been dismissed by the government due to lack of enough budget and, has its heritage, three entities
remained active in the management of the equipment made available: the City Hall; the University; and the national government.
The City Hall of Guimarães was one of the most prominent political representatives of the organisation of the ECOC, namely the one
that stated more ambitious objectives and the larger provider of cultural services for citizens. In the absence of the Guimarães City
Foundation, the Town Hall, together with Oficina (a local sociocultural organization quite attached to the City Hall Council) continued,
on a much smaller scale, to develop creative production in the areas of performing arts, contemporary arts (in particular through the
Platform of Arts and Creativity), music (on the basis of the activities of the orchestra) and cinema. The University leads the work
related to creative production (three new courses have been opened), and the Design Institute continues its activities related to the
fashion and design. The central government is expected to play a crucial role in financial support to the performing arts' programme
through European Funds.
One essential element of governance is strategy and, according to many experts interviewed, no strategy has been developed since
2012. There was a broad consensus amongst the experts in the claim that the strategy should underline the importance of culture
and that culture needs to remain at the core of the city’s development strategy.
5.2.4 Mobility
The car is the main of transportation used in Guimarães and for acceding to it from outside, even for foreign visitors, and the accesses
to the city are considered as easy or very easy (Vieira de Castro et al., 2013). The mobility of people inside the city after the megaevent remains the same. The public transport system maintains the same structure and no additional modes of transport have been
implemented. Transportation infrastructures (railway station, bus terminal) have been slightly improved in the occasion, turning to
routine activity after the mega-event.
Regarding information and communication technologies, the organisation of the 2012 ECOC used it a lot for communicating the
agenda of the mega-event. The cultural programme of the city continues to be provided on the municipal website, as well as in the
Tourism of Guimarães website. Additionally, the equipment created in the city in the aim of the cultural mega-event use the city
council’s website to diffuse most of their activities. However, more information could be provided and the space for information
sharing with citizens and tourists could be enhanced.
5.2.5 Environment
Integrated into the ECOC application, an urban park was created with a strong natural and environmental component. Since then,
this new green space can be enjoyed by the city’s inhabitants.
In the scope of the ECOC, a Landscape Lab (Laboratório da Paisagem) was also created, even though its inauguration took place only
after the end of the mega-event (2014). This project resulted from a partnership established between the Municipality and the
University of Minho and the University of Trás-Os-Montes e Alto Douro. This project aimed to support the development of research
projects and environmental education through stimulus to interaction with the community in the environment and sustainable
development areas. The city of Guimarães is now working on an application to “Europe's green capital”, as a result of the
improvement experienced on the environmental profile of the city.
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One of the concerns highlighted during the interviews made was the possibility of Guimarães becoming a mass tourist destination.
On this hypothetical scenario of over-crowded tourism, the 2012 ECOC could have a negative environmental legacy, due to the
derived threat to local and ecological sustainability. Also, the quietness, comfort and identity of the city could also be undermined.
However, unanimously, the interviewees consider that the city is still far from reaching the level of tourist saturation.
5.2.6 Living
The urban rehabilitation of the historical city centre, the construction of new cultural equipment and the qualification of urban spaces
were cited as legacies of ECOCs by the experts interviewed. Examples given included the Centro Cultural Vila Flor (Cultural Centre),
Plataforma das Artes e da Criatividade (Platform of Arts and Creativity), Casa da Memória (Memory House), among others. The
potential spill-over effects for other parts of the local economy of these physical transformations are undeniable, as well as for urban
regeneration and residents’ wellbeing. Beyond this, the most crucial issue for the legacy assessment of ECOC in physical terms is to
know whether the tangible assets could keep the current activity until the present time. According to the perceptions of the majority
of the experts, some problems of sustainability have been emerging derived from the decreased number of visitors experienced by
some of them, and from the lack or insufficient financial support made available by local and national governments. In most of the
cases, the national government does not provide any sort of financial support.
ECOC also had positive indirect impact on the quality of life of all urban citizens. As revealed by the respondents, the mega-event has
increased pride of residents towards the city, as well as the reinforcement of cultural identity, citizens’ feeling of well-being and
belonging to the city. Furthermore, as argued by one of the interviewed, population’s self-esteem was also reinforced because of the
visibility that the city acquired abroad since the hosting of the mega-event.
One important legacy of ECOC was the improvement of citizens’ quality of life, resulting from the preservation and restoration of
tangible cultural heritage. In particular, it should be highlighted the legacy on urban rehabilitation of the historical city centre, that
can be enjoyed by people. As mentioned by the respondents, the ECOC contributed to the de-sacralization of public places. Since
then, spaces embedded in significant historical and symbolic components are closer to the population than before, since, annually,
several activities are carried out inside or in the proximity of them.
The ECOC also provided a stimulus for participating in cultural activities and diversification of cultural facilities, even after the end of
the year of 2012. Also, infrastructures developed during ECOC program improved the capacity of the city to host other activities or
events, not only in the cultural domain. Some of them allow developing sports and commercial activities, namely. Tourist dynamism
also contributed to an increase of population feeling of security in the city. In any case, this has never been a major concern.
However, one of the respondents warned that the increased number of tourists in the city centre could raise the risk of potential
conflicts between tourists and residents regarding its use. Of course, this is more problematic if the amount of visitors go one
enhancing year after year.
Table 2 Summary of the legacy of the ECOC for the smartness of Guimarães
Characteristics
(Axes)
Smart economy

Smart people

Smart governance

Smart mobility

Smart environment

Smart living

Factors
Increase of visitors and boost of tourist activity
Reduction in the seasonality of tourism
Changing the profile of the city’s tourists
Development of a trademark and increase of national and international visibility
Stimulus to entrepreneurial skills and ability to implement new ideas
Reinforcement of social capital endowment
Establishment of a broad range of partnerships within different sectors
Job creation and dynamics of economic activity (especially in tourism)
Arguable stimulus given to creative and innovative industry
No substantial change in the city’s economic structure
Development of human capital and citizens’ new skills
Improvements in citizens’ awareness about cultural issues
Improvement if citizens’ commitment in the city public life
Empowerment of economic agents (especially in tourism)
Reinforcement of relational skills, social diversity and open-mindedness
Improvement of political and institutional cooperation
Stimulus to collective decision-making and participatory citizenship
Reinforcement of the capacity of dialogue between cities and local entities
Some difficulty in involving all the relevant institutions of the city
Disintegration of the original governance structure of Guimarães 2012 ECOC
No cultural strategy has been developed since 2012
No new transportation modes were implemented
Slight improvement in the transportation infrastructures only during the event
Car continues to be the main transport used to accede to the city
Use of ICT to communicate cultural agenda and existing infrastructures with citizens and visitors
Green space requalification
Construction of an urban park
Creation of a Landscape Lab
Improvement of the environmental profile of the city
Submission of an application for hosting the European Green City
Residual adverse impact on environmental sustainability and quietness due to the increase of the city visitors
Improvement of existing material infrastructures
Reinforcement of the symbolic component of the city
Reinforcement of cultural identity and citizen’s wellbeing
Reinforcement and diversification of cultural facilities
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Preservation and restoration of tangible cultural heritage
Urban rehabilitation of the historical centre
Slight improvement in the citizens’ sense of security
Improvement of the city capacity of hosting other events
Risk of potential conflicts between tourists and residents regarding the use of the city centre
Source: authors` own elaboration

6. CONCLUSION
Guimarães is a middle-sized city located in the Northern of Portugal, which hosted the 2012 ECOC. Some years after hosting this
mega-event, we felt the need ascertaining the legacy of ECOC in what regarded the smartness of the city. Namely, we intended to
analyse the contribution of the event gave to transforming the city into a smarter city. To attain this purpose, the investigation used
the theoretical framework proposed by Giffinger et al. (2007) to rank smart cities’ performance. Specifically, we envisaged to assess
the legacy of ECOC 2012 on Guimarães smartness expressed in the following domains: (i) economy; (ii) people; (iii) governance; (iv)
mobility; (v) environment; and (vi) living.
A positive legacy was found in what regards building a smarter economy. The ECOC had a huge impact in the dynamism of the city's
tourism activity. The increase in the tourist activity level is, in fact, one of the main legacies of the mega-event. The impact in other
business areas is less significant. The contribution in the change of economic profile of the city, as initially aimed, was quite limited.
Notwithstanding the positive economic legacy, there is some expectations mismatch, since population had expected that the
economic contribution would be broader. The expectation came from the narratives developed by the organisers of the event in the
application made and in the pre-event phase. The hosting of the mega-event seems to have contributed, also, to enhance the
entrepreneurial spirit and to the social capital formation.
Hosting the 2012 ECOC had a major legacy on reinforcing the city smart people dimension. The mega-event has given a significant
contribution to the development of human capital and capacity building of economic agents, especially in areas related to tourism.
The legacy also occurred on citizens’ awareness about cultural issues and open-mindedness.
Although there have been some misunderstandings regarding governance structures during the hosting of the mega-event, the ECOC
produced a positive impact on the improvement of political and institutional cooperation. Other important legacies were the stimulus
given to collective decision-making models, the reinforcement of the capacity of dialogue between citizens and local entities and
citizens’ engagement in public life. However, the definition of a clear strategy for post-ECOC phase would increase the legacy the
mega-event could provide and the ability to generate more cultural dynamics.
The mega-event produced a minor impact on the mobility dimension. No new transport modes were created for the mega-event. ICT
are used for communicating with citizens and tourists about cultural agenda and promoting existing patrimony and infrastructures,
some of them created or improved during the ECOC. However, the contribution of the ECOC for the use of ICT is virtually non-existent.
Improvement in the environmental dimension was also achieved due to the requalification of green spaces and creation of a new
urban park. Improvement of environmental education and citizens’ environmental awareness was attained, in particular through the
construction of a Landscape Lab.
The negative impact, albeit with no major adverse effects, on environmental sustainability were also recognised because of the
increased the amount of visitors to the city. Due to the expected continuity of this growth, there are reasons for the public entities
to put in place a monitoring scheme that allows closing following the evolution of the issue.
An important legacy of the ECOC to the smartness of the Guimarães was attained through the smart living dimension. The megaevent hosted contributed to an important improvement on existing infrastructures (the material component of the program) and
city’s symbolic capital. In addition to cultural identity reinforcement, cultural facilities were made more accessible to the local
population as well as were provided with a higher diversification of the cultural programs supplied by the city. The other main legacy
of ECOC was the preservation of cultural heritage and urban rehabilitation of the historical centre. This effort of conservation and
rehabilitation goes back to the nineties of the XX century, anticipating the certification of the historical centre by UNESCO as Word
Cultural Heritage.
Thus, to sum up, the investigation revealed that the ECOC had an important legacy toward the reinforcement of the smartness of
city. The smartness of the city has been mainly reinforced in what regards the people (smarter people), living and economy
dimensions. The impact on the environmental aspect was also quite remarkable. The effects of mobility and communication and
information technologies were practically non-existent. However, a more rigorous assessment of the ECOC legacy on the city's
environmental smartness will be only possible after the results of the city's application to European Green Capital being put available.
The development of the empirical study based on in-depth interviews produced valuable insights on the legacy of ECOC on the
smartness of city of Guimarães.
Despite the significant contributions identified, some important political implications are derived from the lessons learned from the
Guimarães ECOC experience: firstly, the importance of managing the population expectations about the results that this kind of
mega- event can generate; secondly, it looks to be critical to define a clear strategy for the post-mega event period, designed and
planned with the support and commitment of relevant local and political stakeholders.
Despite the success of the program, qualified actors inquired have alerted to some potential long-term risks of the ECOC programs,
such as the risk of massification of tourism in the city and the raise of tensions between the tourists and inhabitants in the use of the
city centre. This concern should be addressed by political entities in the design of future mega cultural events.
Regardless of the knowledge produced, more investigation is still needed. A quantitative approach based on surveys applied to a vast
number of stakeholders will allow testing some of the conclusions derived from this study. In the future, it would also be worthy to
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extend the research to other cities which have hosted the ECOC to ascertain the extent to which their impacts on the smartness of
the cities were the same, regardless the country where they have been held.
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Los eventos turísticos se han convertido en la actualidad en una potente herramienta al servicio de los destinos para complementar
la oferta turística de los mismos. Este hecho ha motivado, por una parte, la proliferación de eventos turísticos de diferente índole en
los destinos, y por otra parte, un mayor interés por conocer el perfil de público asistente y el impacto económico derivado de la
organización de estos eventos. El presente estudio tiene como objetivo conocer las diferencias existentes entre los perfiles de turistas
asistentes a eventos turisticos en función de la naturaleza de los mismos. Para ello se han seleccionado un serie de eventos
organizados en diferentes partes del territorio de la Comunidad Autonóma de Extremadura, distinguiendo entre eventos culturales,
de naturaleza, deportivos y musicales. Mediante el uso de técnicas estadísticas multivariantes se identifican las diferencias existentes
entre los perfiles sociodemográficos de turistas asistentes así como el comportamiento del gasto turístico en función de la naturaleza
del evento analizado. A partir de la información estadística generada mediante un proceso de encuestación de dos eventos culturales
(Festival de Teatro Clásico de Mérida y Festival de Teatro Clásico de Alcántara), dos eventos de ornitológicos (Feria Internacional de
Ornitología y Festival de los Grullas), dos eventos deportivos (Campeonato de España de Ciclismo y descenso del río Alagón) y dos
eventos musicales (Festival Contempopránea y Festival Badasom), celebrados todos ellos en Extremadura, se pretende analizar las
posibles diferencias existentes entre los mismos en cuestiones tales como la procedencia de los turistas, su edad, su nivel de estudios,
su valoración de los servicios turísticos o su nivel de gasto y las implicaciones de estas posibles diferencias.
Palabras clave: análisis multivariante, eventos turísticos, gasto turístico, perfiles sociodemográficos

EVENT TOURISM: AN ANALYSIS OF THE SOCIODEMOGRAPHIC PROFILE AND BEHAVIOR OF THE TOURISM EXPENDITURE ON THE
BASIS OF THE NATURE OF THE EVENT.
ABSTRACT
Tourist events have now become a powerful tool at the service of destinations to complement the tourism offer of them. This fact
has motivated, on the one hand, the proliferation of different tourist events in the destinations, and on the other hand, a greater
interest to know the profile of attending public and the economic impact derived from the organization of these events. The present
study aims to know the differences between the profiles of tourists attending tourist events depending on their nature. To this end,
a series of events organized in different parts of the Autonomous Community of Extremadura have been selected, distinguishing
between cultural, nature, sports and musical events. The use of multivariate statistical techniques identifies the differences between
the sociodemographic profiles of attending tourists as well as the behavior of tourist spending according to the nature of the event
analyzed. From the statistical information generated through a process of survey of two cultural events (Festival of Classical Theater
of Mérida and Festival of Classical Theater of Alcántara), two ornithological events (International Fair of Ornithology and Festival of
the Cranes), two Sporting events (Spain Cycling Championship and downhill of the Alagón river) and two musical events (Festival
Contempopránea and Festival Badasom), all held in Extremadura, aims to analyze possible differences between them in issues such
as the provenance of tourists , Their age, their level of studies, their valuation of tourism services or their level of expenditure and
the implications of these possible differences.
Keywords: multivariate analysis, tourist events, tourism expenditure, sociodemographic profiles

INTRODUCCIÓN
Los eventos se han convertido en la actualidad en una potente herramienta al servicio de los destinos turísticos para generar
importantes beneficios para los territorios. Por ello, no es de extrañar la tendencia alcista que este producto turístico está teniendo
en los últimos años. Este aumento se ve reflejado, a su vez, tanto en el número de eventos realizados, como en las funciones que se
les atribuye a los mismos (Richard, Marques y Mein, 2015).
Este creciente interés de los destinos por desarrollar eventos como herramientas para alcanzar diferentes metas, se ha visto también
reflejado en el ámbito académico, con la proliferación de diferentes trabajos centrados en crear un cuerpo teórico referente a esta
modalidad. Entre ellos destacan las investigaciones desarrolladas con la finalidad de medir el impacto económico que el desarrollo
de eventos turísticos tiene en los destinos (Ritchie y Smith (1991), Tyrrel y Johnston (2000), Perles (2006)). Por su parte, otros estudios
se han centrado en generar conocimiento sobre el impacto de los mismos en la imagen del destino (Valera (1997), Costa (2004), San
Martín (2006), Ritchie y Hudson (2009).
Todo ello pone de manifiesto que los destinos, en la actualidad, no pueden obviar la necesidad de desarrollar eventos turísticos de
distinta tipología que, especialmente adaptados a sus particularidades, les permita beneficiarse de las numerosas ventajas que una
correcta gestión de eventos puede aportarles.
Con carácter general, los eventos turísticos son vistos por algunos autores como medios por los que alcanzar un amplio conjunto de
fines sociales, económicos y culturales (Richards et al., 2015).
Pero más allá de la posibilidad de beneficiarse en los diferentes ámbitos descritos, la importancia de los mismos se presenta, en
primer lugar, por la necesidad de estar presentes en el mapa turístico. Hay que considerar que el mercado turístico está caracterizado
en la actualidad por el fuerte nivel de competitividad existente entre los destinos (Richards, 2001) Ello implica que los destinos que
quieran estar presentes en el panorama actual deberán contar con una oferta suficientemente diversificada, de tal manera que
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resulte atractiva a los potenciales turistas frente a otros destinos competidores. Y, en este sentido, los eventos turísticos, en sus
diversas modalidades (culturales, de naturaleza, musicales, deportivos, etc.) jugarán un rol importante, tanto para los destinos ya
consolidados, como para aquellos destinos emergentes que quieran empezar a posicionarse en el mercado turístico.
Esto es así, ya que tal y como señala Marto (2013) el desarrollo de eventos facilita el desarrollo turístico de la ciudad porque consigue
posicionarla en el mapa turístico con todo lo que ello conlleva: creación de empleo, desarrollo empresarial, puesta en valor de
recursos patrimoniales, y a su vez, con la potenciación de actividades económicas como la construcción o el comercio.
Pero para que los eventos puedan cumplir el rol que se les atribuye, no bastará con el mero hecho de desarrollarlos en un
determinado destino, sino que habrá que tener en cuenta diferentes características que permitan que los mismos puedan diseñarse
adaptándose, de una parte, a las características del destino, y de otra, a los fines específicos que con ellos se pretendan alcanzar.
Para ello, la disposición de análisis que permitan conocer rasgos identificativos del perfil del público interesado, su comportamiento
en el evento, el patrón de gasto turístico realizado y su nivel de satisfacción supondrá una herramienta fundamental para la gestión
exitosa de estos eventos. Por ello, el objetivo de la presente comunicación es conocer si existen diferencias significativas en el perfil
del público asistente a eventos turísticos de diferente naturaleza. Este análisis comparativo será, además, la base para ajustar la
dirección de los eventos, de tal manera que se consiga, de un lado, optimizar la experiencia de los turistas, y de otro lado, permitir
identificar a los destinos cuál sería el público objetivo más adecuado en función de los objetivos que pretendan alcanzar con el diseño
de un evento.

1. LOS EVENTOS TURÍSTICOS COMO DINAMIZADORES ECONÓMICOS LOCALES Y ELEMENTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO.
Los eventos turísticos están cobrando una importancia creciente en el actual contexto turístico. Tanto es así que ha empezado a
surgir un nuevo campo de investigación en el ámbito turístico, denominado “turismo de eventos” (Fernández, 2014) que tiene como
finalidad la conceptualización del fenómeno, así como el estudio de diferentes aspectos relacionados con el mismo.
La conceptualización de este fenómeno turístico no resulta tarea fácil. Así, existen definiciones restrictivas, como la propuesta por
Getz (2007) que define el evento como un hecho que ocurre en un lugar y tiempo dado, que contiene un set o conjunto de
circunstancias especiales que constituyen un hecho digno de atención. Existen también otras definiciones más amplias, como la
aportada por Richard (2001), que entiende los eventos como un conjunto de circunstancias desarrolladas en un tiempo y espacio
especial, en el que los rituales o prácticas específicas pueden ser desarrollados y mantenidos, y que son diseñados con el fin de
conseguir objetivos particulares.
En esta última definición se observa una característica distintiva de los eventos, y es que los mismos son creados para conseguir
objetivos particulares. Los diversos fines, o metas, que se pueden alcanzar con una correcta gestión de eventos turísticos es
precisamente el motivo que los está convirtiendo en herramientas potentes puestas al alcance de los destinos.
El primer beneficio que puede alcanzarse con el diseño y desarrollo de un evento hace referencia a la capacidad que representan los
mismos para atraer flujos turísticos a un destino concentrados en un tiempo determinado. Tal y como señalan Henderson et al.
(2010), los eventos tienen la capacidad de atraer un gran número de turistas, así como de generar un gasto importante, de ahí el
interés de los agentes públicos en atraerlos por su contribución actual y potencial en el desarrollo del turismo.
En efecto, los eventos turísticos representan una buena oportunidad para que los destinos maduros puedan consolidar su posición
en el mercado competitivo, contribuyendo a diversificar su oferta. Y, por otra parte, permiten a los mercados emergentes
complementar su oferta turística y posicionarse en el mercado turístico. Además de todo ello, tienen la ventaja de que pueden
diseñarse en la fecha en la que los destinos consideren más apropiadas. Constituyen, por tanto, un elemento importante de
desestacionalización (Perles, 2006).
La estacionalidad es uno de los principales problemas del sector turístico, la cual se define como la concentración de flujos turísticos
en periodos cortos del año (Lage y Milone, 2000). El principal problema asociado a la misma es que genera un uso ineficiente de los
recursos turísticos y de las instalaciones, debido a la existencia de periodos de subutilización de infraestructuras (Stuchliffe y Sinclair,
1980). Los eventos pueden convertirse en una herramienta para suavizar, al máximo posible, ese indeseable efecto en la demanda,
permitiendo a los destinos un uso más eficiente de sus infraestructuras turísticas.
Al mismo tiempo, mejoran las infraestructuras en los territorios en los que se organizan. Esto es así porque esta tipología favorece la
creación y mejora de infraestructuras de transporte, fundamentalmente para que los usuarios potenciales puedan disfrutar de los
eventos, pero a su vez estas mejoras redundan también en el resto de la población (Marto, 2013)
En definitiva, como destacan autores tan diversos como Carrizo y Viera (2009), Getz (2007), González y Morales (2009), Higman y
Richie (2001) y Sheng (2010), esta modalidad turística puede resultar muy beneficiosa para las ciudades por tres motivos, que a su
vez se encuentran interrelacionados: la atracción de turistas y beneficios económicos (posicionamiento en el mapa turístico), la
creación de infraestructuras de servicios (hoteleros, de comunicación, de transporte,…) y la generación o consolidación de imagen
de marca para la ciudad.
Al mismo tiempo que surgen todos estos beneficios, no puede obviarse que el desarrollo de los mismos no está exento de generar
posibles efectos negativos a los destinos. Entre estos últimos, podrían citarse la creación de empleo precario y estacional, la
sobreurbanización de los espacios turísticos o la banalización del patrimonio cultural, entre otros (Olmo, 2004).
Para evitar al máximo estos riesgos asociados, será imprescindible un diseño adecuado de los eventos que, unido a una dirección
estratégica, permita maximizar los beneficios esperados con el desarrollo de eventos. Como destacan Richard et al. (2001), el diseño
de eventos será necesario para conseguir: incrementar la eficacia y la eficiencia, incrementar el reconocimiento de los eventos entre
los diferentes stakeholders, asegurar la producción de efectos discretos (tales como prácticas sociales, cohesión social, procesos
culturales e impacto económico), minimizar efectos indeseables (tales como ruido, molestias y daños medioambientales) y optimizar
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el éxito de los eventos (en términos de número de visitantes, calidad de la experiencia y otros outputs). Esto implica, obviamente, un
diseño minucioso de los eventos para que puedan conseguir los objetivos deseados.
Resulta evidente que diferentes tipos de eventos atraerán a perfiles de público diferenciados. El análisis de cuál es el perfil de cada
uno de ellos, caracterización sociodemográfica, estudio del patrón de gasto y su grado de satisfacción con diferentes aspectos
relativos al evento constituirá una herramienta fundamental para los gestores de eventos. Está información les permitirá, de una
parte, conocer qué tipo de eventos deben diseñar en función de los objetivos que deseen alcanzar con los mismos y, por otra parte,
permitirá conocer en qué aspectos deben centrarse para mejorar el grado de satisfacción de su público objetivo.
Por ello, el objetivo del presente trabajo es identificar diferencias significativas existentes entre los diferentes perfiles de público
(características sociodemográficas, valoración del grado de satisfacción del evento y patrón de gasto turístico) que asiste a eventos
de distinta tipología (culturales, ornitológicos, deportivos y musicales) celebrados en la comunidad autónoma de Extremadura.
El análisis realizado permitirá destacar cuáles son las principales diferencias que se hallan en cada uno de estos eventos, lo cual
permitirá a los gestores decidir qué tipología de eventos es la más deseable en función de los objetivos particulares que se persigan
con la celebración del evento.

2. EXTREMADURA COMO DESTINO DE TURISMO DE EVENTOS.
Extremadura, por su situación geográfica en el suroeste de la península, y su condición de comunidad de interior, se puede considerar
como una región que presenta una oferta de turismo diversificada y especialmente adaptada a sus particulares rasgos identificativos.
En este contexto, el turismo cultural, en todas sus manifestaciones, juega un papel importante para el desarrollo de este sector en la
región.
Los gobiernos regionales, así como otros entes interesados, son conscientes de esta realidad y por ello conceden una gran
importancia a la organización de eventos de muy diferente naturaleza, lo cual ayuda a complementar la oferta de ocio y el
posicionamiento de la región en el mapa turístico. Esta mayor concienciación se ve plasmada en el creciente número de eventos
organizados en la región que, además, ofrecen una amplia temática que permite a Extremadura contar con una oferta de eventos
ampliamente diversificada y adaptada a sus posibilidades.
Por otra parte, tal y como se expone en el apartado anterior, el presente trabajo parte de la premisa de que cada tipología de eventos,
diferenciados en función de su temática, tendrá la capacidad de atraer a un perfil de público diferente. Para poder comprobar si esto
es así, se han seleccionado dos eventos de la región representativos de cada una de las tipologías de eventos a analizar: cultural,
ornitológico, deportivo y musical.
En primer lugar, el turismo de eventos culturales se define como el “movimiento de personas debido esencialmente a motivos
culturales como viajes de estudio, viajes a festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos, viajes para estudiar la
naturaleza, el arte, el folklore y las peregrinaciones” (OMT, 1985). El Festival de Teatro Clásico de Mérida y de Alcántara constituyen
los dos eventos más representativos de esta modalidad en Extremadura.
El primero de ellos destaca, de una parte, por su longevidad, con más de 63 ediciones celebradas, y por otra parte, por su carácter
internacional. En la edición analizada, contó con un total de nueve obras representadas a lo largo de los meses de julio y agosto,
patrocinado por la Junta de Extremadura y bajo la dirección de Jesús Cimarro. Además de su sede habitual, el Teatro Romano de
Mérida, se realizaron representaciones en el Teatro Romano de Medellín y de Regina (Casas de Reina), contando con un balance final
de 30.282 espectadores.
Por su parte, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara celebró en dicho año su 31ª edición, teniendo como sede la Galería de Carlos
V del Conventual de San Benito, y estando patrocinado por la Diputación de Cáceres. El festival estuvo compuesto por un total de
cinco representaciones teatrales celebradas en el mes de agosto al que asistieron un total de 5.600 espectadores.
El turismo ornitológico, por su parte, se enmarca dentro del turismo de naturaleza. Se define como la práctica de observación de
aves entendida como una actividad genérica de ocio (De Juan, 2006). Dentro de esta modalidad de eventos, se consagran como los
más representativos de Extremadura la Feria Internacional de Ornitología (FIO) y el Festival de las Grullas.
La FIO celebró en febrero de 2015 su 10ª edición. Esta feria destaca por estar considerada como una de las ferias más importantes
del sector, tanto por el número de expositores, como por su poder de atracción de visitantes. Se celebra en un entorno natural
privilegiado como es la pedanía de Villarreal de San Carlos en pleno corazón del Parque Nacional Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Por su parte, el Festival de las Grullas celebró en dicho año, en el mes de noviembre, su 7ª edición en el Parque Periurbano de
Conservación y Ocio “Dehesa de la Moheda Alta” en Navalvillar de Pela. El festival está organizado por la Dirección General de Turismo
en colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente, presenta un gran atractivo para los amantes de esta tipología de
turismo por el elevado número de aves que se encuentran en la región en la época de celebración del mismo, en torno a 120.000
grullas según censo publicado por GrusExtremadura.
Por turismo deportivo se entiende aquellas actividades relacionadas con el deporte que se realizan fuera del lugar habitual de
residencia, e incluye tanto la realización de una actividad física como la observación de un espectáculo de esta naturaleza (Latiesa y
Paniza, 2006).
Para el presente estudio se han seleccionado como eventos más representativos de esta modalidad el Campeonato de España de
Ciclismo y el Descenso del Río Alagón.
El primero de ellos se celebró en Cáceres el mes de junio de 2015, con una duración total de tres días, en su modalidad de ruta y
contrarreloj. El evento contaba con el patrocinio de la Federación Extremeña de Ciclismo, la Dirección General de Turismo y la
empresa pública Extremadura Avante (Organics), el Ayuntamiento de Cáceres y el Consorcio de Cáceres Ciudad Histórica; dándose
cita en la ciudad 600 ciclistas, así como otras 500 personas de personal técnico de apoyo necesarios para el correcto desarrollo de la
prueba.
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Por su parte, el otro evento seleccionado dentro de los eventos deportivos celebrados en la región lo constituye el Descenso del Río
Alagón, en su edición del año 2013. Se trata de un evento consolidado que se viene desarrollando en la localidad de Coria desde el
año 2008, organizado por la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento y auspiciado por extremavela.com (proyecto empresarial nacido
en 2008). La prueba consiste en un recorrido de 18,9 kilómetros en embarcaciones no motorizadas que cada año ve aumentando el
número de participantes desde los 80 inscritos en su edición inicial a los 536 palistas participantes en la edición objeto de estudio.
Por último, el turismo musical destaca por su estrecha vinculación con el turismo cultural y se define como aquellos desplazamientos
realizados a un lugar diferente al de residencia habitual que tienen como finalidad escuchar actuaciones en vivo, o para vivir
experiencias relativas a la historia de la creación de la misma (Gibson y Davidson, 2004).
El Festival Contempopránea celebró en Extremadura su 20ª edición en el año 2015. Se trata de un festival de música indie que en
dicha edición logró reunir a un total de 3.000 personas en su sede del Castillo de Luna (Alburquerque), y aproximadamente 12.000
personas en la Alcazaba de Badajoz.
El otro evento seleccionado dentro de esta modalidad de eventos musicales, es el Festival WOMAD (World of Music, Arts y Dance).
En su edición de 2015, contó con un presupuesto de 360.000 euros, y fue patrocinado por el Consorcio del Gran Teatro de Cáceres.
Logró congregar a un total de 100.000 visitantes, según estimaciones realizadas por el ayuntamiento de la ciudad, que pudieron
disfrutar de los diversos espectáculos realizados en diferentes emplazamientos del casco histórico de la ciudad de Cáceres.
Tras esta breve descripción de las principales características de cada uno de los eventos seleccionados para representar cada una de
las modalidades a analizar, se procede a describir la metodología seleccionada para detectar las diferencias significativas localizadas
entre cada una de las modalidades de eventos que se estudian.

3. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA DE EVENTOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA
DE LOS MISMOS.
Al objeto de determinar si la tipología del evento introduce diferencias significativas en el perfil del visitante, se han considerado, en
primer lugar, cuatro grandes tipologías de eventos que se celebran en Extremadura: eventos culturales, eventos de turismo
ornitológico, eventos deportivos y eventos musicales. Por otro lado, del amplio elenco de eventos celebrados en la región a lo largo
del año se han estudiado dos eventos de cada tipología que sean representativos de la misma.
Para el análisis del perfil sociodemográfico del visitante de eventos en Extremadura se han considerado las variables edad, nivel de
estudios, el hecho de que la visita al evento sea o no la primera y el número de pernoctaciones realizadas por el visitante como
consecuencia de su presencia en el evento. Los resultados descriptivos obtenidos en el análisis de estas cuatro variables para las
tipologías de eventos consideradas se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1-Perfil sociodemográfico de los visitantes a los eventos turísticos de Extremadura según la tipología del evento

EDAD:
- Menos de 30 años
- Entre 30 y 50 años
- Entre 51 y 65 años
- Más de 65 años
NIVEL DE ESTUDIOS:
- Sin estudios
- Con estudios primarios
- Con estudios secundarios
- Con estudios superiores
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VIENE AL EVENTO?:
- Sí
- No
NÚMERO DE PERNOCTACIONES CON MOTIVO DEL
EVENTO:
- Ninguna (no pernocta)
- 1 noche
- 2 noches
- 3 noches
- Más de 3 noches

TIPOLOGÍA DEL EVENTO
Cultural
Ornitológico

Deportivo

Musical

13,1%
53,4%
27,5%
6,0%

19,0%
56,6%
21,0%
3,4%

26,4%
57,9%
13,8%
1,9%

28,1%
63,2%
5,3%
3,4%

0,0%
11,4%
32,4%
56,2%

0,7%
12,2%
31,2%
55,9%

0,0%
14,1%
40,2%
45,7%

0,4%
4,7%
26,6%
68,3%

52,8%
47,2%

57,3%
42,7%

83,6%
16,4%

62,1%
37,9%

53,9%
18,0%
13,7%
5,2%
9,2%

73,6%
6,1%
11,2%
6,4%
2,7%

52,4%
18,6%
11,6%
8,0%
9,3%

37,0%
20,6%
30,6%
9,1%
2,6%

Fuente: elaboración propia.

Al objeto de determinar si existen diferencias entre las diferentes tipologías de eventos, y dada la naturaleza cualitativa de todas las
variables sociodemográficas consideradas, se procedió a continuación a contrastar si, para cada una de las categorías de dichas
variables, la proporción de visitantes es la misma en las diferentes tipologías de eventos, es decir, el contraste estadístico realizado
para todas las categorías de todas las variables ha sido el siguiente:

H 0 : pCULTURAL  pORNITOLÓGICO  pDEP ORTIVO  pMUSICAL
H1 : no todas las proporcion es son iguales
siendo p la proporción poblacional de cada categoría de las variables seleccionadas para analizar el perfil sociodemográfico de los
turistas.
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Para la realización de este contraste se ha utilizado una prueba chi-cuadrado, consistente en comparar las frecuencias observadas
con las frecuencias esperadas en el caso de ser cierta la anterior hipótesis nula. En consecuencia, la expresión de la prueba chicuadrado utilizada ha sido la siguiente:
k

oi  ei 2

i 1

ei

2  
o

e

donde i son las frecuencias observadas, i son las frecuencias esperadas y k es el número de tipos de eventos considerados (en
este caso, k=4). Esta prueba chi-cuadrado se distribuye asintóticamente según una chi-cuadrado de Pearson con (k-1) grados de
libertad. En consecuencia, todas las pruebas chi-cuadrado realizadas en este trabajo se distribuyen según una chi-cuadrado de
Pearson con 3 grados de libertad.
En el caso de que la hipótesis nula anterior sea rechazada, se podrá confirmar estadísticamente la existencia de diferencias entre las
proporciones en las diferentes tipologías de eventos. En este caso, se deberá proceder a realizar comparaciones dos a dos entre
dichas proporciones, para lo cual se ha procedido a calcular el valor empírico del contraste de igualdad de proporciones, cuya
expresión es la siguiente:

pi  p j

Ze 

donde

1 1
pC 1  pC    
n n 
j 
 i
pi

y

pj

pC 
son las proporciones observadas (muestrales) en las tipologías i y j de eventos, respectivamente;

es la proporción observada conjunta, en la que
tipologías i y j de eventos, respectivamente; y
Si el valor

Ze

ni

xi
y

y

nj

xj

xi  x j
ni  n j

son el número de casos observados en la categoría en cuestión en las

son los tamaños muestrales en las tipologías i y j de eventos, respectivamente.

calculado toma valores comprendidos entre -1,96 y +1,96 se podrá concluir, a un 5% de nivel de significación, que las

Z

dos proporciones objeto de comparación son iguales. Por el contrario, si el valor e resulta ser inferior a -1,96, se podrá concluir
que la proporción de la tipología i es menor que la proporción de la tipología j con una significación del 5%. Finalmente, si el valor de

Ze

es superior a +1,96, la conclusión será justamente la contraria, es decir, que la proporción de la tipología i es mayor que la
proporción de la tipología j, siempre a un 5% de nivel de significación.
El Cuadro 2 recoge los resultados obtenidos al contrastar la hipótesis de igualdad de proporciones de las cuatro tipologías de turismo
de eventos considerados en este trabajo. Como se puede observar, con las únicas excepciones de la categoría “Sin estudios”·de la
variable nivel de estudios (0,2105) y de la categoría “3 noches” de la variable número de pernoctaciones (0,1029), para las que se
debe admitir la igualdad de proporciones entre las cuatro tipologías consideradas, para el resto de categorías de las cuatro variables
sociodemográficas estudiadas se debe concluir, a un 5% de nivel de significación, que las cuatro proporciones comparadas en cada
caso no son iguales, lo que justifica la necesidad de llevar a cabo comparaciones múltiples dos a dos para determinar en qué tipología
de turismo de eventos la proporción es más elevada y en qué tipología la proporción es más reducida. Los resultados de estas
comparaciones múltiples se muestran en los Cuadros 3, 4, 5 y 6.
Cuadro 2-Contrastación de la hipótesis de igualdad de proporciones para las tipologías de turismo de eventos consideradas
EDAD:
- Menos de 30 años
- Entre 30 y 50 años
- Entre 51 y 65 años
- Más de 65 años
NIVEL DE ESTUDIOS:
- Sin estudios
- Con estudios primarios
- Con estudios secundarios
- Con estudios superiores
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VIENE AL EVENTO?:
- Sí
- No
NÚMERO DE PERNOCTACIONES CON MOTIVO DEL EVENTO:
- Ninguna (no pernocta)
- 1 noche
- 2 noches
- 3 noches
- Más de 3 noches
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Prueba chi-cuadrado

p-valor

37,12
9,41
88,26
9,28

0,0000
0,0243
0,0000
0,0257

4,52
23,18
16,03
40,90

0,2105
0,0000
0,0011
0,0000

81,43
81,43

0,0000
0,0000

97,86
30,55
74,70
6,19

0,0000
0,0000
0,0000
0,1029
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30,41

0,0000

Fuente: elaboración propia.

Pues bien, comenzando con la variable edad (Cuadro 3), las comparaciones múltiples realizadas muestran que las categorías “menos
de 30 años” y “entre 51 y 65 años” son las que reflejan mayores diferencias entre los diferentes tipos de eventos. Así, entre los
turistas menores de 30 años se observa que su presencia en eventos culturales es significativamente menor que en eventos
ornitológicos, deportivos o musicales. También se aprecia en este subgrupo de turistas que su presencia en eventos ornitológicos y
deportivos es más frecuente que en eventos musicales. Por su parte, en la categoría “entre 51 y 65 años” se ha podido constatar una
proporción de turistas más elevada de este intervalo de edad en los eventos culturales que en los eventos ornitológicos, deportivos
y musicales, así como una proporción más reducida en los eventos ornitológicos y deportivos que en los eventos musicales, y una
presencia más numerosa de turistas con una edad comprendida entre 51 y 65 años en los eventos ornitológicos que en los eventos
deportivos. Finalmente, en las categorías “entre 30 y 50 años” y “más de 65 años” las diferencias detectadas son mínimas y se refieren
exclusivamente al menor porcentaje de turistas con una edad comprendida entre los 30 y los 50 años en los eventos culturales que
en los eventos deportivos y en una mayor presencia de los turistas mayores de 65 años en los eventos culturales que en los eventos
ornitológicos. En consecuencia, el análisis realizado pone de manifiesto que los turistas que asisten a eventos ornitológicos y a
eventos deportivos son más jóvenes que aquellos otros que prefieren asistir a eventos culturales o a eventos musicales.
Cuadro 3- Comparaciones múltiples entre proporciones: edad
Cultural
MENOS DE 30 AÑOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
ENTRE 30 Y 50 AÑOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
ENTRE 51 Y 65 AÑOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
MÁS DE 65 AÑOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia entre las proporciones estadísticamente significativa.
Fuente: elaboración propia.

Ornitológico

Deportivo

Musical

-4,68 (*)
-

-5,67 (*)
-0,53
-

-2,20 (*)
2,17 (*)
2,85 (*)
-

-1,22
-

-3,03 (*)
-1,49
-

-0,86
0,32
1,81
-

4,50 (*)
-

9,16 (*)
4,13 (*)
-

2,00 (*)
-2,34 (*)
-6,66 (*)
-

2,72 (*)
-

1,88
-1,22
-

1,62
-1,12
0,01
-

Continuando con el nivel de estudios (Cuadro 4), las principales diferencias se producen en la categoría “con estudios superiores”,
en la que la proporción de turistas en eventos deportivos es significativamente más elevada que el resto de eventos, y en la que la
proporción de turistas en eventos ornitológicos es significativamente menor que en el resto de eventos. En el caso de los turistas con
estudios primarios, las diferencias significativas se han detectado también en los eventos deportivos respecto al resto de eventos,
puesto que, según muestran los datos del Cuadro 4, el porcentaje de turistas que sólo poseen estudios primarios y que asiste a
eventos deportivos es inferior al porcentaje observado en el resto de eventos. Finalmente, en la categoría intermedia de “con
estudios secundarios”, lo más destacado es la mayor presencia de turistas con este nivel de estudios en los eventos ornitológicos que
en el resto de eventos considerados. En consecuencia, se puede concluir diciendo que la mayor presencia de turistas con niveles de
estudios más elevados (estudios superiores) se localiza en los eventos deportivos, mientras que las proporciones más elevadas de
turistas con estudios medios (o secundarios) se produce en los eventos ornitológicos.
Cuadro 4-Comparaciones múltiples entre proporciones: nivel de estudios
CON ESTUDIOS PRIMARIOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
CON ESTUDIOS SECUNDARIOS:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical

Cultural

Ornitológico

Deportivo

Musical

-

-1,15
-

3,77 (*)
4,66 (*)
-

-0,35
0,71
-3,83 (*)
-

-

-2,22 (*)
-

1,95
3,99 (*)

0,35
2,31 (*)
-1,37
-

2,89 (*)
-

-3,81 (*)
-6,30 (*)
-

0,08
-2,53 (*)
3,46 (*)
-

CON ESTUDIOS SUPERIORES:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia entre las proporciones estadísticamente significativa.
Fuente: elaboración propia.
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La tercera variable sociodemográfica analizada ha sido la relacionada con el hecho de que la presencia del turista en el evento haya
sido o no la primera visita al mismo. El resultado de las comparaciones múltiples en las dos categorías de esta variable (sí/no) se
muestra en el Cuadro 5. En él se puede apreciar que en los eventos culturales se produce una mayor tendencia a que el turista haya
asistido a los mismos en ocasiones anteriores que en los eventos ornitológicos y en los eventos deportivos. De igual forma, se detecta
también una mayor proporción de turistas que asiste por primera al evento en los eventos ornitológicos que en los eventos deportivos
y musicales. En definitiva, parece evidente que en aquellos tipos de eventos en los que es más probable la celebración de varias
ediciones continuadas en el tiempo (como sucede, normalmente, con los eventos culturales y con los eventos musicales), la
probabilidad de repetir visita es significativamente más elevada que en aquellos otros tipos de eventos que se celebran de forma
puntual sin que se vincule a los mismos su repetición periódica en el futuro (como ocurre con los eventos ornitológicos y con los
eventos deportivos).
Cuadro 5-Comparaciones múltiples entre proporciones: primera visita
Cultural
SÍ:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
NO:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia entre las proporciones estadísticamente significativa.
Fuente: elaboración propia.

Ornitológico

Deportivo

Musical

-8,83 (*)
-

-2,89 (*)
6,45 (*)
-

-1,21
7,12 (*)
1,33
-

8,83 (*)
-

2,89 (*)
-6,45 (*)
-

1,21
-7,12 (*)
-1,33
-

Para finalizar este apartado del presente trabajo, el análisis de las comparaciones múltiples entre las diferentes categorías de la
variable “número de pernoctaciones” se presenta en el Cuadro 6. Como se puede apreciar fácilmente, la mayor polarización entre
los turistas que deciden no pernoctar ninguna noche y aquellos otros que pernoctan más de tres noches se produce tanto en los
eventos culturales como en los eventos ornitológicos, ya que las proporciones observadas de turistas en ambos tipos de eventos y
en las dos categorías antes mencionadas son significativamente superiores a las registrados en los eventos deportivos y en los eventos
musicales. Por su parte, la menor proporción de turistas que pernoctan una sola noche se produce en los eventos musicales (con
diferencias estadísticamente significativas con el resto de tipos de eventos), mientras que la proporción más elevada de turistas que
pernoctan dos noches se registra en los eventos deportivos. En consecuencia, parece deducirse de este análisis que el mayor número
de pernoctaciones en los establecimientos turísticos en los que se celebran los eventos se registra en los eventos culturales y en los
eventos ornitológicos, seguidos por los eventos deportivos, y siendo los eventos musicales los que parecen generar el menor número
de pernoctaciones en las localidades en las que celebran.
Cuadro 6-Comparaciones múltiples entre proporciones: número de pernoctaciones
Cultural
NINGUNA:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
1 NOCHE:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
2 NOCHES:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
MÁS DE 3 NOCHES:
Cultural
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia entre las proporciones estadísticamente significativa.
Fuente: elaboración propia.

Ornitológico

Deportivo

Musical

0,40
-

5,17 (*)
4,25 (*)
-

-5,44 (*)
-5,38 (*)
-9,84 (*)
-

-0,22
-

-1,01
-0,68
-

4,70 (*)
4,66 (*)
5,48 (*)
-

0,88
-

-6,22 (*)
-6,19 (*)
-

1,03
0,15
6,21 (*)
-

-0,05
-

4,34 (*)
4,15 (*)
-

3,50 (*)
3,40 (*)
-0,13
-

4. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN EL GASTO TURÍSTICO Y DE LA VALORACIÓN DE EVENTOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE
LOS MISMOS.
Para analizar las posibles diferencias existentes tanto en el gasto turístico como en la valoración de los servicios turísticos entre las
diferentes tipologías de eventos, se consideró, en primer lugar, la posibilidad de emplear la técnica del Análisis de la Varianza
(ANOVA). Sin embargo, son varias las hipótesis de partida de esta técnica que se incumplen con los datos disponibles 13. Por este
13

Se ha contrastado, en primer lugar, la hipótesis de normalidad de los diferentes componentes del gasto turístico y de los aspectos valorados por los asistentes a los
eventos, pudiéndose comprobar que, en todos los casos, dicha hipótesis de normalidad debe ser rechazada. Y si bien se podría haber resuelto esta circunstancia mediante
la aplicación del Teorema Central del Límite (al disponerse de un número suficientemente elevado de casos), lo cierto es que la hipótesis de homogeneidad de varianzas
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motivo, se ha optado por la alternativa no paramétrica de la ANOVA, es decir, por realizar tests de Kruskal-Wallis para confirmar si
los valores medios son los mismos en las cuatro tipologías. Adicionalmente, se han realizado comparaciones múltiples entre cada par
de tipologías en el caso de que la anterior hipótesis nula sea rechazada. Para realizar estas comparaciones múltiples se ha optado
por utilizar el test U de Mann-Whitney debido al incumplimiento de las hipótesis de partida de la correspondiente alternativa
paramétrica (prueba t de diferencia de medias).
El Cuadro 7 muestra los valores medios y desviaciones típicas de los diferentes componentes del gasto turístico y de las valoraciones
otorgadas a diversos aspectos del servicio turístico, mientras que el Cuadro 8 presenta los citados tests de Kruskal-Wallis para las dos
variables estudiadas en este apartado del trabajo.
Cuadro 7-Valores medios (y desviaciones típicas) del gasto turístico (en euros) y de la valoración de servicios turísticos según la
tipología del evento
GASTO TURÍSTICO:
Alojamiento
Comidas
Ocio
Compras
VALORACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS:
Equipamiento turístico
Organización del evento
Atractivo del evento
Afluencia de visitantes
Limpieza
Precios
Señalización turística
Accesibilidad (aparcamientos)
Profesionalidad
Amabilidad

Cultural

Ornitológico

Deportivo

Musical

45,30 (18,61)
22,37 (15,43)
20,37 (14,46)
15,40 (13,39)

40,56 (21,88)
18,93 (15,81)
13,77 (14,42)
22,95 (21,15)

41,82 (23,78)
26,77 (21,65)
28,55 (29,98)
24,84 (26,56)

33,41 (21,14)
28,22 (20,19)
14,65 (14,41)
17,03 (19,68)

7,82 (1,26)
8,43 (1,25)
9,09 (0,91)
8,54 (1,09)
8,33 (1,23)
7,72 (1,42)
7,34 (2,18)
6,86 (2,25)
8,47 (1,06)
8,81 (0,93)

7,50 (1,53)
7,86 (1,79)
8,55 (1,36)
8,01 (1,50)
8,56 (1,29)
7,67 (1,66)
7,29 (2,15)
7,17 (2,42)
8,13 (1,42)
8,85 (1,10)

7,60 (1,66)
8,03 (1,49)
8,72 (1,22)
7,90 (1,80)
7,94 (1,58)
7,40 (1,72)
7,39 (1,92)
7,29 (2,03)
7,98 (1,46)
8,44 (1,44)

7,19 (1,61)
7,95 (1,67)
8,75 (1,08)
7,65 (1,77)
8,20 (1,36)
7,73 (1,60)
6,68 (2,28)
6,48 (2,40)
8,04 (1,38)
8,75 (1,19)

Fuente: elaboración propia.

Pues bien, tal y como muestran los resultados presentados en el Cuadro 8, la hipótesis de igualdad de gasto medio en las cuatro
modalidades de turismo de eventos analizadas debe ser rechazada, a un nivel de significación del 5%, en los cuatro componentes del
gasto turístico (alojamiento, comidas, ocio y compras). Por su parte, la valoración media otorgada por los turistas a los diferentes
servicios turísticos objeto de estudio no es la misma en las cuatro modalidades de turismo de eventos que están siendo consideradas,
a un nivel de significación del 5%, en todos los servicios, con la única excepción de los precios (chi-cuadrado: 6,690; p-valor: 0,082),
para los que la hipótesis de igualdad de valoración media de los mismos no puede ser rechazada a un nivel de significación del 5%.
Cuadro 8-Tests de Kruskal-Wallis para los componentes de gasto y para la valoración del servicio turístico
Test K-W

g.l.

Sign. (p-valor)

38,146
52,971
51,292
25,420

3
3
3
3

0,000
0,000
0,000
0,000

36,923
32,809
41,382
54,160
27,829
6,690
32,037
27,309
27,887
14,873
Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 22.0.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,082
0,000
0,000
0,000
0,002

GASTO TURÍSTICO:
Alojamiento
Comidas
Ocio
Compras
VALORACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS:
Equipamiento turístico
Organización del evento
Atractivo del evento
Afluencia de visitantes
Limpieza
Precios
Señalización turística
Accesibilidad (aparcamientos)
Profesionalidad
Amabilidad

Ante la evidencia de diferentes gastos medios y diferentes valoraciones medias dependiendo de la tipología del turismo de eventos
que se considere, se impone la necesidad de realizar comparaciones dos a dos entre dichas tipologías para poder establecer una
jerarquía cuantitativa entre las mismas. Para ello, y debido al cumplimiento de diversas hipótesis de partida de la prueba paramétrica
que debería utilizarse en este caso (la prueba t de diferencia de medias), se ha optado por utilizar el test U de Mann-Whitney. Los
resultados de la aplicación de este test se muestran en los Cuadros 9 (gasto turístico) y 10 (valoración de servicios turísticos).
Del análisis de los resultados que se muestran en el Cuadro 9 se deduce que el mayor gasto medio en alojamiento se registra en los
eventos culturales (45,30 euros), superando en unos 4-5 euros al gasto medio de los eventos ornitológicos (40,56 euros) y de los
eventos deportivos (41,82 euros), siendo finalmente los eventos musicales los que registran el gasto medio en alojamiento más
reducido (33,41 euros). El gasto en comidas registra también diferencias significativas en función de la tipología del evento, puesto
que se observa que los eventos deportivos (26,77 euros) y los eventos musicales (28,22 euros) se sitúan en un nivel de gasto superior,
no pudiéndose confirmar la presencia de diferencia en el gasto medio en comidas en estas dos tipologías. En un nivel inferior se sitúa
tampoco se verifica para la casi totalidad de las variables cuantitativas analizadas. Por estos motivos técnicos, se ha considerado más adecuado la utilización de pruebas
no paramétricas frente a las convencionales pruebas paramétricas.
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el gasto en comidas en los eventos culturales (22,37 euros), el cual es significativamente menor que el gasto registrado en los eventos
deportivos y musicales, pero significativamente superior al gasto medio en comidas en los eventos ornitológicos (18,93 euros). Por
su parte, en el gasto medio en ocio se aprecian dos niveles claramente diferenciados. Por un lado, el gasto medio registrado en los
eventos culturales (20,37 euros) y en los eventos deportivos (28,55 euros), los cuales, si bien no son significativamente diferentes, sí
que superan el nivel de gasto medio de los eventos ornitológicos (13,77 euros) y de los eventos musicales (14,65 euros), al confirmar
los datos del Cuadro 9 una diferencia estadísticamente significativa entre los dos primeros y los dos segundos tipos de eventos, pero
no entre el primero y el segundo (p-valor de 0,339), ni tampoco entre el tercero y el cuarto (p-valor de 0,556). Finalmente, el análisis
comparativo del gasto medio en compras refleja una estructura similar a la observada en el gasto en ocio (esto es, dos tipologías
igualadas por un lado, y otras dos tipologías igualadas, por otro lado), pero, en este caso, con un gasto medio superior en los eventos
ornitológicos (22,95 euros) y en los eventos deportivos (24,84 euros) aunque no estadísticamente diferentes entre ellos, y con un
gasto sensiblemente inferior en los eventos musicales (17,03 euros) y en los eventos culturales (15,40 euros), no habiéndose
encontrado diferencias en los niveles medios de gasto en compras de estas dos últimas tipologías turísticas.
Cuadro 9-Test U de Mann-Whitney (valor Z asintótico) para los componentes del gasto turístico
Cultural
Ornitológico
ALOJAMIENTO:
Cultural
-1,97 (0,049) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
COMIDAS:
Cultural
-3,57 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
OCIO:
Cultural
-4,07 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
COMPRAS:
Cultural
-4,05 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia estadísticamente significativa al 5% entre las medias comparadas.
Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 22.0.

Deportivo

Musical

-1,89 (0,058)
-0,31 (0,754)
-

-6,14 (0,000) (*)
-2,17 (0,020) (*)
-3,31 (0,001) (*)
-

-2,15 (0,031) (*)
-4,91 (0,000) (*)
-

-4,28 (0,000) (*)
-6,84 (0,000) (*)
-1,49 (0,137)
-

-0,96 (0,339)
-3,62 (0,000) (*)
-

-6,08 (0,000) (*)
-0,59 (0,556)
-4,29 (0,000) (*)
-

-2,90 (0,004) (*)
-0,23 (0,818)
-

-0,08 (0,938)
-3,80 (0,000) (*)
-2,71 (0,007) (*)
-

En resumen, el análisis de comparación de gastos medios por tipologías de eventos realizada mediante la prueba U de Mann-Whitney
arroja la siguiente relación ordenada (de menor a mayor valor medio) entre las mismas:
Gasto en alojamiento:
Gasto en comidas:
Gasto en ocio:

 MUSICAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   CULTURAL

 ORNITOLÓGICO   CULTURAL   DEP ORTIVO   MUSICAL

 ORNITOLÓGICO   MUSICAL   CULTURAL   DEP ORTIVO

Gasto en compras:

 CULTURAL   MUSICAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO

Por su parte, el Cuadro 10 muestra el análisis comparativo de medias para las valoraciones de servicios turísticos en los que se ha
confirmado estadísticamente la existencia de dichas diferencias a través del test de Kruskal-Wallis. A partir de las cifras mostradas en
dicho Cuadro, se desprenden los siguientes comentarios para cada uno de los servicios analizados:
-

Equipamiento: la valoración media más reducida se produce en los eventos musicales (7,19), siendo la misma
significativamente inferior a la observada en los eventos ornitológicos (7,50) y en los eventos deportivos (7,60), valores
estos dos últimos que no estadísticamente diferentes a un 5%. Con todo, la mayor valoración media del equipamiento
turístico, con un valor que supera a los obtenidos por las tres tipologías restantes, se registra en los eventos culturales
(7,82).

-

Organización del evento: la única diferencia significativa encontrada para este aspecto se produce entre los eventos
culturales y las tres tipologías restantes, dado que se confirma estadísticamente que la valoración media en los eventos
culturales (8,43) es superior a la alcanzada por los eventos ornitológicos, por los eventos deportivos y por los eventos
musicales (7,86, 8,03 y 7,95 puntos, respectivamente).

-

Atractivo del evento: al igual que en la organización del evento, se confirma estadísticamente el mayor valor medio de la
valoración obtenida por este aspecto en los eventos culturales (9,09) que en las restantes tipologías consideradas (8,55 en
eventos ornitológicos; 8,72 en los eventos deportivos; 8,75 en los eventos musicales).

-

Afluencia de visitantes: la valoración media más reducida corresponde a los eventos musicales (7,65). En el nivel intermedio
de valoración se encuentran los eventos ornitológicos (8,01) y los eventos deportivos (7,90), no encontrándose diferencias
estadísticamente significativas entre ambas valoraciones medias. Por último, la valoración media más alta,
estadísticamente superior a las tres restantes, se ha registrado en los eventos culturales (8,54).
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-

Limpieza: los eventos deportivos son los que han registrado la valoración media más baja de este aspecto (7,94), la cual es
significativamente inferior a la alcanzada por los eventos musicales (8,20) y por los eventos culturales (8,33), no pudiéndose
concluir que existan diferencias entre estas dos últimas valoraciones. Con todo, la mayor valoración media se localiza en
los eventos ornitológicos (8,56), habiéndose podido confirmar que esta valoración media es significativamente superior a
las valoraciones alcanzadas en las restantes tipologías de eventos, a un 5% de nivel de significación.

-

Señalización turística: sólo en una tipología de eventos se ha detectado una valoración media inferior al del resto de
tipologías. Se trata de los eventos musicales (6,68), siendo esta valoración media inferior a la alcanzada por los eventos
culturales (7,34), por los eventos ornitológicos (7,29) y por los eventos deportivos (7,39), no siendo posible establecer
diferencias claras entre estas tres últimas valoraciones medias.

-

Accesibilidad: se pueden definir dos niveles de valoración en este aspecto: un nivel inferior, en el que se encuentran los
eventos culturales (6,86) y los eventos musicales (6,48), no pudiéndose confirmar diferencias entre estas dos valoraciones
medias; y un nivel superior, en el que se encuentran los eventos ornitológicos (7,17) y los eventos deportivos (7,29), no
siendo posible tampoco determinar que una de estas dos últimas valoraciones medias sea inferior o superior a la otra.

-

Profesionalidad: tan sólo la valoración media de este aspecto en los eventos culturales (8,47) supera a la valoración media
de las tres tipologías restantes. Se puede concluir que la valoración media de la profesionalidad en los eventos ornitológicos
(8,13), en los eventos deportivos (7,98) y en los eventos musicales (8,04) es la misma en estas tres tipologías, pero todas
ellas significativamente inferiores a la alcanzada en los eventos culturales.

-

Amabilidad: sólo en los eventos deportivos (8,44) se obtiene una valoración media inferior a la registrada en los eventos
culturales (8,81), en los eventos ornitológicos (8,85) y en los eventos musicales (8,75). Se puede también confirmar también
la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones medias de estas tres últimas tipologías de
eventos.

Tabla 10- Test U de Mann-Whitney (valor Z asintótico) para la valoración de servicios turísticos
Cultural
Ornitológico
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO:
Cultural
-2,53 (0,011) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:
Cultural
-4,76 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
ATRACTIVO DEL EVENTO:
Cultural
-5,79 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
AFLUENCIA DE VISITANTES:
Cultural
-4,52 (0,000) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
LIMPIEZA:
Cultural
-2,52 (0,012) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA:
Cultural
-0,74 (0,460)
Ornitológico
Deportivo
Musical
ACCESIBILIDAD:
Cultural
-2,22 (0,026) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
PROFESIONALIDAD:
Cultural
-2,94 (0,003) (*)
Ornitológico
Deportivo
Musical
AMABILIDAD:
Cultural
-1,05 (0,294)
Ornitológico
Deportivo
Musical
(*) Diferencia estadísticamente significativa al 5% entre las medias comparadas.
Fuente: elaboración propia a partir de cálculos realizados con SPSS 22.0.
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Deportivo

Musical

-0,91 (0.364)
-1,31 (0,190)
-

-5.98 (0,000) (*)
-2,75 (0,006) (*)
-4,09 (0,000) (*)
-

-4,00 (0,000) (*)
-0,68 (0,494)
-

-4,68 (0,000) (*)
-0,60 (0,551)
-0,16 (0,876)
-

-3,93 (0,000) (*)
-1,70 (0,088)
-

-4,94 (0,000) (*)
-1,65 (0,098)
-0,32 (0,751)
-

-4,25 (0,000) (*)
-0,08 (0,939)
-

-7,19 (0,000) (*)
-2,32 (0,020) (*)
-2,09 (0,037) (*)
-

-3,30 (0,001) (*)
-4,94 (0,000) (*)
-

-1,35 (0,178)
-3,47 (0,001) (*)
-2,18 (0,029) (*)
-

-0,49 (0,627)
-0,27 (0,786)
-

-5,19 (0,000) (*)
-3,70 (0,000) (*)
-4,12 (0,000) (*)
-

-2,37 (0,018) (*)
-0,01 (0,995)
-

-2,40 (0,016)
-4,15 (0,000) (*)
-4,46 (0,000) (*)
-

-4,42 (0,000) (*)
-0,98 (0,325)
-

-4,61 (0,000) (*)
-0,91 (0,365)
-0,12 (0,906)
-

-3,12 (0,002) (*)
-3,44 (0,001) (*)
-

-0,05 (0,962)
-0,92 (0,358)
-2,90 (0,004) (*)
-
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De manera resumida, la relación ordenada de valoraciones medias de los diferentes servicios turísticos analizados en función de la
tipología de eventos, como consecuencia de la aplicación del test U de Mann-Whitney, es la que se muestra a continuación, a modo
de final del este apartado del trabajo de carácter eminentemente empírico:
Equipamiento:

 MUSICAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   CULTURAL

Organización del evento:
Atractivo del evento:

 ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   MUSICAL   CULTURAL

Afluencia de visitantes:
Limpieza:

 ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   MUSICAL   CULTURAL

 MUSICAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   CULTURAL

 DEP ORTIVO   MUSICAL   CULTURAL   ORNITOLÓGICO

Señalización:

 MUSICAL   CULTURAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO

Accesibilidad:

 CULTURAL   MUSICAL   ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO

Profesionalidad:
Amabilidad:

 ORNITOLÓGICO   DEP ORTIVO   MUSICAL   CULTURAL

 DEP ORTIVO   CULTURAL   ORNITOLÓGICO   MUSICAL

5. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos resulta evidente que los eventos turísticos se consolidan como una modalidad en auge dentro
de los productos turísticos por las enormes posibilidades que ofrecen a los destinos que los organizan.
Sus efectos positivos sobre aspectos tan diversos, como la diversificación de la cartera de productos, ayudando al posicionamiento
del destino en el mapa turístico, su contribución a reducir la estacionalidad, a mejorar las infraestructuras del destino, así como su
ayuda a generar imagen de marca, hacen que los gestores de destinos tengan interés en desarrollar eventos de naturaleza muy
diversa. Pero, a su vez, será necesaria una correcta gestión para conseguir los outputs deseados, así como reducir al máximo los
posibles efectos adversos.
Extremadura, por su condición de destino turístico de interior, puede beneficiarse enormemente de la organización de eventos de
diferente naturaleza, aprovechando el enorme potencial que tiene para determinados productos turísticos, como son: el turismo
cultural, ornitológico, deportivo y musical.
Para poder aprovechar al máximo estos beneficios es importante que los gestores de destinos dispongan de análisis adecuados que
les permitan conocer qué tipología de eventos deben considerar, dentro de sus posibilidades, en función de los objetivos que persigan
alcanzar.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que diferentes tipologías de turismo tienen un mayor poder de atracción
sobre unos segmentos de la demanda turística que sobre otros, atendiendo tanto a sus características sociodemográficas, como al
gasto que se realiza en el destino y al nivel de satisfacción alcanzado con el evento en función a la puntuación otorgada a diferentes
ítems del mismo.
Los resultados obtenidos permiten, por tanto, establecer una clasificación de cuál es el perfil sociodemográfico (edad, nivel de
estudios, fidelidad al evento y pernoctaciones realizadas) mayoritario en cada tipo de evento estudiado, permitiendo definir
claramente cuál es el público objetivo que tienen en la actualidad los mismos, aportando asimismo una valiosa información sobre su
comportamiento en el evento.
Por otra parte, se permite jerarquizar qué tipo de eventos es el que realiza un mayor gasto turístico en cada uno de sus componentes
(alojamiento, comida, ocio y compras), lo que permite conocer cuál es el segmento que genera mayores beneficios económicos,
considerando el resto de variables necesarias para medir el impacto económico sobre los destinos.
Por último, también se ha podido establecer cuáles de los nueve ítems valorados son los que reciben una mejor valoración por parte
de los asistentes a cada una de las tipologías de eventos. Este análisis contribuye a conocer qué áreas de mejora deben considerarse
con el objeto de elevar el nivel de satisfacción en función de la tipología de evento a realizar.
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RESUMO
Face à forte competição mundial dentro da indústria turística, a implementação de estratégias criativas para a diferenciação dos
destinos turísticos tem vindo a ser uma preocupação para os principais players públicos e privados do território. Diversos estudos
atestam a relevância da criatividade, das indústrias criativas e do turismo criativo para o desenvolvimento económico, social e cultural
local, uma vez que são áreas intimamente ligadas às artes, gastronomia e vinhos e com potencial de atratividade ao longo de todo o
ano, logo menos dependente de fatores sazonais. Todavia, sendo o Norte de Portugal a região com a maior capacidade de alojamento
em Turismo no Espaço Rural (TER), e considerando que, em 2015 a modalidade agroturismo se situou em segundo lugar nas dormidas
por tipologia de estabelecimento, estudos sobre esta temática escasseiam, quer do ponto de vista da procura assim como da oferta.
O presente estudo tem como objetivo elencar as principais atividades de animação turística promovidas online pelas unidades de
agroturismo em áreas de baixa densidade populacional e verificar se estas possuem alguma relação com os atributos do turismo
criativo. Para tal, procedeu-se a uma abordagem qualitativa através de análise interpretativa de conteúdo a 72 sítios da internet
referentes a unidades de agroturismo circunscritas nas zonas de Denominação de Origem Controlada (DOC) dos Vinhos Verdes, Douro
e Trás-os-Montes em Portugal Continental. Os resultados revelam que as quintas de agroturismo inseridas nas zonas DOC “Vinhos
Verdes” e “Douro” são as que apresentam maior oferta de atividades de animação. No entanto, as atividades de animação no seu
cômputo geral não podem ser consideradas criativas. Considerando o carácter exploratório do presente estudo será pertinente
aprofundar o conhecimento no tocante à visão dos atores privados do território. Deste modo, aconselha-se o desenvolvimento de
estudos aplicados no território abrangendo a oferta agroturística. Será igualmente relevante compreender o comportamento e
motivações do consumidor deste tipo de serviços. Este estudo tentou, pela primeira vez, estabelecer uma ponte entre o agroturismo
e o turismo criativo. Mais estudos deveriam aprofundar estes dois temas uma vez que, estes assentam em pilares similares,
particularmente no desenvolvimento de experiências – a cocriação – e no envolvimento com o território.
Palavras-chave | agroturismo, criatividade, Norte de Portugal, zonas de Denominação de Origem Controlada, turismo criativo

AGRITOURISM IN RURAL AREAS: WHICH CREATIVE POTENTIAL?
ABSTRACT
Given the strong competition within the world tourism industry, the implementation of creative strategies for the differentiation of
tourist destinations has been a concern for the main public and private players in the territory. Several studies attest the relevance
of creativity, creative industries and creative tourism to local economic, social and cultural development, since they are closely related
to the visual and performing arts, gastronomy and wines and have the potential to attract customers throughout the year, being less
dependent on seasonal factors. However, although the North of Portugal is the region with the highest accommodation capacity in
Tourism in the Rural Space (TER), and considering that, regarding to overnight stays by type of establishment in 2015, the agritourism
modality was second, studies on this theme are scarce, both from the point of view of demand and supply. The present study aims
to list the main activities of online tourism promotion by agritourism units in areas of low population density and to verify if they
have some relation with the attributes of creative tourism. In the present study a qualitative approach was carried out through an
interpretative analysis of content of 72 sites of agritourism units in the Vinhos Verdes, Douro and Trás-os-Montes regions, all situated
in the North of Continental Portugal and with the label Controlled Origin Denomination (DOC). The results show that the agritourism
farms inserted in the "Vinhos Verdes" and "Douro" areas are the ones that present the greatest offer of activities of entertainment.
However, the entertainment activities in their general reckoning cannot be considered creative. Considering the exploratory nature
of the present study it is pertinent to deepen the knowledge about the vision of the local private actors. In this way, it is advisable to
develop studies applied to territories covering the agritourism offer. It is also be relevant to understand the behaviour and
motivations of the consumer of this type of services. This study attempted for the first time to establish a bridge between agritourism
and creative tourism. More studies should deepen these two themes since they are based on similar pillars particularly, on the
development of experiences - the co-creation - and the involvement of the territory.
Keywords | Agritourism, creativity, Northern Portugal, Denomination of Controlled Areas, creative tourism

1. INTRODUÇÃO
O turismo é uma indústria volátil, que se encontra sujeita a rápidas e imprevisíveis mudanças, quer no lado da procura quer do lado
da oferta.
Considerando a participação e a cocriação na experiência turística uma tendência cada vez mais enraizada globalmente, o sector
agroturístico apresenta elementos educacionais e interativos que permitem correlacioná-lo com o turismo criativo, quer pelo contato
direto com a cultural local, quer pela participação nos trabalhos desenvolvidos nas quintas. Sendo o Norte de Portugal, a região com
maior oferta de Turismo em Espaço Rural (TER), o presente estudo pretende abordar o conceito do turismo criativo aplicado às
quintas de agroturismo aí situadas, particularmente nas zonas de Denominação de Origem Controlada (DOC) dos Vinhos Verdes,
Douro e Trás-os-Montes. Para tal, recorreu-se à análise de conteúdo dos sítios da internet das unidades de agroturismo, de modo a
compreender a oferta disponibilizada por estas. Pretender-se-á investigar a relação entre os pressupostos do agroturismo e os fatores
impulsionadores do turismo criativo preenchendo as lacunas existentes na literatura.
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O artigo encontra-se dividido nas seguintes seções: introdução (seção 1), seguido da revisão de literatura (seção 2), no tocante às
temáticas do agroturismo e do turismo criativo. A terceira seção explica a metodologia aplicada, seguido da discussão dos resultados
(seção 4). A quinta e última seção apresenta as principais conclusões e limitações da investigação.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 O agroturismo
As profundas assimetrias populacionais assistidas em Portugal a partir dos anos 50 do século XX devem-se maioritariamente ao êxodo
rural das populações para as grandes áreas urbanas. O consequente despovoamento de zonas consideradas de interior promoveu a
importância do genuíno ou da “autenticidade” das áreas rurais. Como forma de fixar população nas zonas rurais, assiste-se em
Portugal e na Europa na década de 80 a um crescimento de diferentes modalidades de alojamento em turismo rural. O agroturismo
foi uma dessas modalidades emergentes.
Todavia, o agroturismo é, ainda atualmente, um conceito que suscita diversas interpretações não reunindo consenso entre os
principais autores que se debruçam sobre a temática, assim como entre os atores do território. Como resultado, existe ainda um
hiato no que diz respeito à realidade da atividade agroturística entenda-se, o que é oferecido ao consumidor final, o agroturista, e às
expectativas que estes têm quando adquirem os serviços desta atividade.
Durante o processo de revisão de literatura, foi possível encontrar diversos conceitos respeitante ao agroturismo, nomeadamente:
“agritourism”, “agrotourism” ‘‘farm tourism”, ‘‘farm – based tourism” e ainda “vacation farms”, embora todos com similitudes no
tipo de abordagem. Todavia, de forma a ultrapassar barreiras taxonómicas, Phillip, Hunter, & Blackstock (2010) propuseram a
categorização do agroturismo baseado num conjunto de três caraterísticas distintas originando cinco tipologias de agroturismo,
ilustradas no Quadro 1.
Porém, de acordo com Flanigan, Blackstock, & Hunter (2014), o modelo apresentado por Phillip et al., (2010) possuía fraquezas, uma
vez que não considerou a perspetiva dos turistas utilizadores dos serviços de agroturismo. Flanigan et al., (2014) consideram
“interação”, “quinta ativa” e “autenticidade” como os elementos distintivos do agroturismo.
Ainda, Srikatanyoo & Campiranon (2010) propuseram uma definição de agroturismo referindo-se à classificação de Leeds e Barrett
(2004) dividindo o agroturismo em três níveis de complexidade: nível I (simples), onde as quintas possuem interação limitada com os
hóspedes; nível II (intermédio), as quintas com maior diversidade de atividades e serviços para satisfazer as necessidades dos clientes
e o nível III (complexo e sofisticado) onde as quintas detêm todos os serviços e atividades possíveis.
Quadro 1: Categorização e as respetivas 5 tipologias do agroturismo
Se a atividade turística é baseada
numa quinta ativa “working
farm”

Categorias

A natureza do contacto entre o
turista e a atividade agrícola

O grau de autenticidade na
experiência turística

Tipologias

Exemplos

Não

(1) Agroturismo em quinta não produtiva

Alojamento numa ex-quinta

Passivo

(2) Agroturismo de contato passivo em
quinta produtiva

Alojamento em agroturismo

Indireto
Fraca
Elevada

(3) Agroturismo de contato indireto em
quinta produtiva
(4) Agroturismo de contato direto
encenado em quinta produtiva
(5) Agroturismo de contato direto
autêntico em quinta produtiva

Produtos agrícolas servidos em
refeições turísticas
Demonstração de produtos
Participação nas atividades da
quinta

Fonte: adaptado de Phillip et al., (2010)

Mais tarde, e considerando a perspetiva dos stakeholders, Gil Arroyo, Barbieri, & Rozier Rich (2013) definem como elementos – chave
do agroturismo, as atividades agrícolas autênticas ou encenadas e os processos que ocorrem no interior das instalações agrícolas,
quer para fins de educação quer para fins de entretenimento.
Todavia, um estudo levado a cabo pelos investigadores Flanigan, Blackstock, & Hunter (2015) demonstrou que, uma quinta produtiva
que fornece uma interação encenada direta, ou seja, sem participação direta nas atividades agrícolas (por exemplo, visitas na quinta)
parece atender melhor às expectativas dos agroturistas assim como dos gestores das quintas.
Por sua vez, Dubois, Cawley, & Schmitz (2017) demonstraram que, os gestores das quintas de agroturismo se mostram relutantes
quanto à oferta de atividades de envolvimento direto, refletindo-se na falta de congruência entre as atividades promovidas e as
atividades efetivamente oferecidas nas mesmas.
A investigação de Dubois et al., (2017) revelou quatro principais segmentos de mercado em agroturismo. Para melhor compreensão
dos segmentos, estes foram divididos e categorizados como segmentos A, B, C e D, como se pode verificar no Quadro 2. É possível
verificar-se que, o segmento C é o único que atribui importância ao contato direto com os animais e à ruralidade de um modo geral,
enquanto, a piscina e a proximidade com locais turísticos não são atributos considerados essenciais.
Quadro 2: Atributos do agroturismo de acordo com a perceção dos agroturistas
Segmentos
Segmento A
Segmento B

Atributos importantes
Veem o agroturismo como uma
forma alternativa de alojamento.
X

Atributos de média importância
X
- Combinação de experiências agrícolas e
não agrícolas;
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Atributos pouco importantes
- Ambiente agrícola;
- Animais da quinta.
X
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- Suscetíveis de selecionar uma
localização perto de uma cidade com
sítios turísticos;
Segmento C

Segmento D

- Contato direto com animais,
- Agricultura;
- Natureza;
- Gastronomia.

X

- Piscina;
- Proximidade a uma cidade;
- Proximidade a locais turísticos.

X

- Produtos locais e regionais;
- Quinta;
- Ambiente natural;
- Baixa perceção sobre o que o
agroturismo envolve.

X

Fonte: adaptado de Dubois et al., (2017)

O segmento D é considerado um segmento residual, uma vez que os turistas possuem uma baixa perceção do que é o agroturismo,
não sendo, maioritariamente, a sua primeira opção de escolha no que toca a esta modalidade de alojamento. Todavia, quando se
tenta aferir os comportamentos, atitudes e motivações dos agroturistas, particularmente em Portugal, estudos nesta temática são
diminutos. Os estudos existentes apenas refletem as caraterísticas dos turistas em espaço rural, de uma forma generalista, sendo
exemplo disso, a investigação realizada por Kastenholz (2003), em que os classifica em quatro categorias: entusiastas rurais calmos,
entusiastas rurais ativos, puristas e urbanos, assim como o estudo desenvolvido em 2012 pelo Ministério da Agricultura, Mar,
Ambiente e Ordenamento do Território Português (MAMAOT), que identificou algumas caraterísticas e atributos destes
consumidores. Os resultados obtidos demonstraram que o perfil da procura rural internacional em Portugal varia por região do país,
ou seja os mercados alemão e holandês tendencialmente optam pelo destino Madeira, enquanto o mercado espanhol opta pela
região Centro e o mercado francês pelos destinos Norte e Lisboa. Por sua vez, o mercado inglês elege o destino Norte (MAMAOT,
2012). De acordo com o MAMAOT (2012), quer os turistas nacionais quer os internacionais situam-se numa classe média, média-alta
e alta e têm necessidade de explorar, de obter experiências mais autênticas e inovadoras, usufruindo do ambiente e tranquilidade
locais.
Todavia, o mercado turístico doméstico caracteriza-se pela sua passividade e contemplação, enquanto o turista internacional é mais
ativo e pretende interagir com a cultura local. Os principais mercados emissores para Portugal são a Alemanha, Espanha, Holanda,
França e Reino Unido.
2.1.1 A atividade agroturística em Portugal
Em Portugal, o Turismo no Espaço Rural emergiu nos finais dos anos 70 (1978), de forma experimental, em Ponte de Lima, Vila Viçosa,
Castelo de Vide e Vouzela (Decreto Regulamentar n.º 14/78). A atividade agroturística enquadra-se num conjunto de modalidades
de alojamento denominado de TER, legalmente constituído no ano de 1986 através do Decreto-Lei n.º 256/86 compreendendo três
modalidades de alojamento: o turismo de habitação, o turismo rural e o agroturismo. Posteriormente, as modalidades “hotel rural”,
“turismo de aldeia” e as “casas de campo” foram incluídas (Ribeiro et al., 2001). Respeitante à noção de agroturismo, o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 54/2002 de 11 de março define-o como: “serviço de hospedagem de natureza familiar prestado em casas particulares
integradas em explorações agrícolas que permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da atividade agrícola, ou a
participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com as regras estabelecidas pelo seu responsável”.
Até 2013, os dados estatísticos referentes ao TER apenas refletem os totais para Portugal, não fazendo distinção por NUTS
(Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos). Enquanto em 1991 existiam apenas 20 unidades de agroturismo em
território português, em 2015 estas perfizeram um total de 194 unidades de alojamento. A NUTS II Norte é a que congrega o maior
número de unidades de agroturismo (n= 83), seguido pela NUTS II Alentejo (n= 56).
Como se pode verificar pela Figura 1, a modalidade “casas de campo” foi a que mais cresceu no período compreendido entre 2012 e
2015. Note-se que, apenas existem dados estatísticos referentes às “casas de campo” a partir de 1999. Em 1999 existiam apenas 15
unidades desta modalidade de alojamento, sendo que em 2015 estas contabilizaram um total de 701 unidades.

Figura 1: Evolução do número de estabelecimentos de TER por NUTS II, 2012-2015
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2016; 2015; 2014; 2013)

Relativamente à evolução do número de dormidas (procura) juntamente com a capacidade de alojamento (oferta) entre 2012 e 2015,
por NUTS II verificou-se que, a procura e ocupação dos estabelecimentos em TER se fixou em 569,7 mil hóspedes e 1,3 milhões de
dormidas em 2015. A NUTS II Norte é o território que apresenta uma maior capacidade de alojamento (7 956 unidades), assim como
o maior número de dormidas (384 mil).
Salienta-se que, apesar de o denominador comum do TER ser a sua integração na paisagem rural, o agroturismo é a única modalidade
de alojamento cuja premissa é o acompanhamento ou participação ativa dos seus utilizadores em atividades desenvolvidas na
mesma.
A próxima secção irá expor o conceito de turismo criativo e como este produto pode ser aproximado aos pressupostos do agroturismo
através da utilização contemporânea das tradições e saberes endógenos.
2.2 Turismo (re) criativo
A vasta diversidade de produtos, serviços e experiências turísticas que surgem atualmente, ilustram a fragmentação da oferta
turística, largamente motivada pelas tecnologias de informação e comunicação.
A valorização da criatividade como elemento vital da economia pós-industrial evidencia-se na primeira metade dos anos 90
originando mais tarde, o conceito de cidades criativas (Landry & Bianchini, 1995) e de “classe criativa” (Florida, 2002).
De igual modo, nos finais dos anos 90, o EUROTEX foi um projeto europeu desenvolvido pelos parceiros da ATLAS (Association for
Tourism and Leisure Education and Research) e financiado pela Comissão Europeia, cujo objetivos incidiam particularmente, no
desenvolvimento do artesanato e do turismo têxtil em três regiões-piloto: Creta, na Grécia, o Alto Minho em Portugal e na Lapónia
(Smith, 2003). Este projeto permitia aos turistas, o contato direto e aprendizagem na confeção dos produtos locais (neste caso
específico, o artesanato e os têxteis) com as populações residentes e predominantemente rurais. Este projeto tentou, pela primeira
vez, desenvolver um produto turístico com mais significado, envolvência e interação dos turistas com a comunidade local. Segundo
Richards num recente congresso realizado na Curia, Coimbra em Junho de 2017 – sobre Turismo Criativo em Cidades de Pequena
Dimensão e Áreas Rurais – CREATOUR, a fundamentação do turismo criativo advém deste projeto pioneiro.
Todavia, é num evento realizado no ano 2000, em Viana do Castelo que surge a primeira proposta de conceptualização do turismo
criativo pelos autores Richards e Raymond (2000) definindo-o como um turismo que “oferece aos visitantes a oportunidade de
desenvolver o seu potencial criativo através da participação ativa em cursos e experiências de aprendizagem que são características
do destino de férias onde estas são realizadas". As potencialidades das atividades criativas (o artesanato, a música, a dança,…), quer
para o desenvolvimento de produtos turísticos (Zeppel e Hall, 1992), quer para a autoexpressão dos turistas (Binkhorst, 2007)
começaram a ser discutidas. A liberdade para os turistas se expressarem é alavancada na utilização do património imaterial
(tradições, costumes,…), assim como na atmosfera local e na sua estética (Trauer, 2006; Messineo, 2012), funcionando como
elementos diferenciadores para a criação de experiências passíveis de serem consumidas (Richards e Wilson, 2007). O turismo criativo
surge assim, de uma necessidade de contrariar a tendência do turismo de massas (Rogerson, 2006) sustentado pela economia de
experiências defendida pelos autores Pine e Gilmore (1998).
A mercantilização de objetos típicos, assim como atividades “teatralizadas” para consumo dos turistas são alguns dos exemplos
aniquiladores de tradições prejudicando a experiência do turista (Macleod, 2006). Ritzer (1983) argumenta que, se vive uma
“Mcdonaldização” dos produtos e serviços turísticos – pacotes turísticos estandardizados, provocando assim uma alteração nos
comportamentos dos turistas, ao afastarem-se dos “espaços formais do turismo” procurando lugares alternativos (Steylaerts &
Dubhghaill, 2012).
Em 2001, Crispin Raymond lança o primeiro projeto oficial de turismo criativo na Nova Zelândia, a Creative Tourism New Zealand
(www.creativetourism.co.nz/). Atualmente e globalmente, existem diversas organizações de turismo criativo (Creative France, Loulé
Criativo, Kreativ Reisen Österreich, …) interligadas através da plataforma Creative Tourism Network
(www.creativetourismnetwork.org/) com sede em Barcelona.
Adicionalmente, em 2004 é lançada a UNESCO Creative Cities Network, formada por 116 membros de 54 países abrangendo sete
campos criativos: artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, música e artes digitais (multimédia), cuja missão
é fortalecer a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como fator estratégico de desenvolvimento sustentável
relativamente a aspetos económicos, sociais, culturais e ambientais (UNESCO, 2004).
O turismo criativo pode ser considerado um nicho de mercado ou um special interest tourism (Trauer, 2006), ou seja, os turistas
possuem necessidades e interesses muito específicos.
Contudo, estudos sobre a segmentação de turistas criativos são escassos e apenas se debruçam sobre estudos de caso (Raymond,
2003; Tan et al., 2014), não permitindo a generalização dos dados.
O surgimento de novos padrões de comportamento, com um consumo mais qualificado, nos quais os turistas são capazes de
participar ativamente na sua própria experiência e, consequentemente construir a sua própria narrativa reflete-se no aparecimento
de um turismo alternativo, e neste caso particular no turismo criativo. Todavia, é necessário refletir sobre os potenciais consumidores
desta nova corrente de turismo criativo, nomeadamente nas suas necessidades e motivações.
2.2.1 Consumidores do turismo criativo
Quanto mais os indivíduos viajam, estes tendem a refletir mais sobre o seu estilo de vida, fazendo com que, os determinantes
externos para a escolha da viagem (tais como o clima) deixem de ser tão pertinentes em detrimento dos determinantes internos, tais
como o desejo de autodesenvolvimento e expressão criativa (European Travel Commission, 2006). Thrane (2000) já havia
demonstrado que, a experiência turística está em parte relacionada com a vida quotidiana, ao invés de estar em oposição a esta.
A crescente procura do turismo criativo advém assim, desta necessidade que os indivíduos possuem em expressarem e
desenvolverem o seu potencial criativo, como já descrito anteriormente. Estes indivíduos experientes em viagens nasceram numa
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era de avanços tecnológicos e enquadram-se no grupo demográfico designado de Geração Y ou Millennials, ou seja indivíduos
nascidos entre 1980 e 2000. De acordo com Parment (2013), a Geração Y ou Millennials é um importante público-alvo para as
empresas de produtos de consumo, uma vez que é um grupo com poder de compra significativo. Em 2020, esta faixa etária tornarse-á o grupo de consumo mais importante em turismo (Benckendorff, Moscardo, & Pendergast, 2010; Leask, Fyall & Barron, 2013;
Schewe & Meredith, 2006 cit in Cohen, Prayag, & Moital, 2014).
Considerando a amplitude, a complexidade e as suas características exigentes, a Geração Y ou Millennials contribuirá para uma
readaptação das estratégias de marketing e gestão dos recursos turísticos (Leask, Fyall, & Barron, 2013). Richards (2011) defende
que, não sé este público-alvo, mas também tendencialmente os turistas possuirão uma maior predisposição para participarem no
processo criativo de uma atividade (Tan, Kung, & Luh, 2013), apelidando esta tendência como “prosumption”, uma combinação de
participação e consumo, ou ainda co-criação (Binkhorst & Den Dekker, 2009).
O desenvolvimento do turismo criativo nas áreas rurais é uma estratégia que funcionará pela ligação direta entre a comunidade e o
território e, pela falta relativa de oportunidades de desenvolvimento alternativas. A próxima seção debruçar-se-á sobre a
metodologia adotada para o desenvolvimento do presente estudo.

3. METODOLOGIA
O presente estudo tem como objetivo elencar as principais atividades de animação turística promovidas online pelas unidades de
agroturismo em áreas de baixa densidade populacional e circunscritas às zonas DOC dos Vinhos Verdes, Douro e Trás-os-Montes e
verificar a sua relação com os atributos do turismo criativo.
Para tal, três objetivos específicos foram estabelecidos: objetivo específico 1 – identificar a oferta de unidades de alojamento de
agroturismo circunscritas às zonas DOC dos Vinhos Verdes, Douro e Trás-os-Montes; objetivo específico 2 – identificar as atividades
de animação promovidas online; objetivo específico 3 – avaliar o nível de interação dos hóspedes com as atividades disponibilizadas
pelas unidades de agroturismo, de acordo com os níveis de complexidade de Leeds e Barrett (2004).
O presente estudo adotou uma abordagem de estudo de caso. “O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que envolve uma
investigação empírica de um fenómeno contemporâneo particular dentro de seu contexto real usando múltiplas fontes de dados”
(Robson, 2002 citado em Altinay e Paraskevas, 2008, p. 77). Após a revisão da literatura, seguiram-se os passos e filtros indicados na
Figura 2 para proceder à elaboração da listagem das unidades de agroturismo presentes nas DOC dos Vinhos Verdes, Douro e Trásos-Montes através do sítio oficial do Registo Nacional de Turismo14, pertencente ao Turismo de Portugal, IP, entidade que regula a
indústria turística portuguesa.

1

3
Empreendimentos de
turismo no espaço rural
Agroturismo

NUTS II
Norte

2

NUTS III
Alto Trás-os-Montes, Ave,
Cávado, Douro, Grande Porto,
Minho-Lima e Tâmega;

Figura 2: Passos e filtros aplicados para obtenção das unidades de agroturismo
Fonte: elaboração própria

Deste modo, das 86 unidades de agroturismo existentes nas três DOC referidas anteriormente, foram analisados 72 sítios da internet,
uma vez que 14 das unidades de agroturismo não possuíam sítio da internet disponível ou estavam em processo de reconversão.
De forma a compreender o nível de interação dos hóspedes com as atividades oferecidas nas unidades de agroturismo, os dados
obtidos foram agrupados como ilustra o Quadro 3.
Quadro 3: Níveis de complexidade
I – Simples

Interação limitada com os hóspedes;

As quintas com maior diversidade de atividades e
serviços para satisfazer as necessidades dos
clientes;
III – Complexo e
As quintas detêm todos os serviços e atividades
sofisticado
possíveis.
Fonte: elaboração própria com base nos autores Leeds e Barrett (2004)
Níveis de
complexidade

II – Intermédio

Ex: visitas guiadas para escolas ou outros
eventos pontuais;
Ex: passeios de carroça, animais da quinta,
snack-bares, festivais e apanha de fruta ou
legumes;
Ex: loja, restaurante, parque de estacionamento,
visitas guiadas, programas educativos;

A análise de conteúdo foi a técnica de análise selecionada para agrupar os dados; uma técnica cada vez mais utilizada na investigação
em turismo (Veal, 2006), particularmente para desenvolver inferências contextuais válidas de textos ou de outros objetos
(Krippendorff, 2004).

14

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx
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4. DISCUSSÃO E RESULTADOS
4.1 Criatividade, agricultura e turismo
Esta secção irá explanar sobre as atividades de animação desenvolvidas nas unidades de agroturismo inseridas e identificadas nas
zonas DOC anteriormente referidas, abordando o tema do turismo criativo como uma extensão do agroturismo. No Quadro 4 são
apresentados os 72 sítios da internet utilizados.
No desenvolver da investigação, verificou-se que, uma parte significativa das unidades de agroturismo não disponibilizam
informações online sobre atividades de animação, quer sejam relacionadas com a agricultura (vindimas, apanha da azeitona, maçã,
cereja, entre outras) quer sejam relacionadas com atividades de outra natureza (cultural, desportiva,…). Aferiu-se de igual modo que,
33 unidades de agroturismo apresentam-se como quintas não produtivas, ou seja de acordo com Phillip et al., (2010) funcionam
numa antiga quinta produtiva, pressupondo que estas apenas foram restauradas para fins de alojamento turístico.
No que diz respeito às atividades desenvolvidas para além das relacionadas com a agricultura, entenda-se vindimas, a apanha da
azeitona ou da maçã, entre outras, aferiu-se que, algumas unidades de agroturismo possuem atividades relacionadas com o turismo
de aventura, nomeadamente, nas atividades – terra: trilhos pedestres, cycling, passeios a cavalo; e nas atividades – água: canoagem,
canyoning, kayak, passeios de barco, ver Figura 3.

Figura 3: Nuvem de palavras das atividades oferecidas nas unidades de agroturismo
Fonte: elaboração própria

Visando caracterizar as unidades de agroturismo quanto à sua vocação para o enoturismo apurou-se que, 47 unidades não se
encontram direcionadas para a atividade enoturística, uma vez que maioritariamente são quintas não produtivas. Para efetuar a
caracterização foram consideradas como atividades básicas numa unidade de enoturismo as provas de vinho, as visitas guiadas às
instalações e vinhas, e ainda a existência de loja (Turismo de Portugal, 2014).
Os dados levam igualmente a concluir que, as unidades de agroturismo que se qualificam como quintas produtivas com vocação para
o enoturismo possuem vinhas fazendo maioritariamente produção de vinho, logo capacitando-as de estruturas para suportar
atividades enoturísticas, nomeadamente, provas de vinho e visitas guiadas às instalações e às vinhas.
Quadro 4: Unidades de agroturismo nas DOC Douro, Vinhos Verdes (VV) e Trás-os-Montes (TOM)
Vocacio
nado
para o
enoturis
mo

Nível de
complexi
dade
(I/II/III)

Sim

II

Sim

III

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

II
I
II
I
III
I
I
I
I
Impossív
el de
avaliar

DOC

Nome

Quinta produtiva e
não produtiva

Douro

Quinta de Merouço

Quinta produtiva

Douro

Casa das Pipas

Quinta produtiva

Douro
Douro
Douro
Douro
Douro
Douro
Douro
Douro
Douro

Morgadio da Calçada
Quinta da Azenha
Quinta da Barroca
Quinta da Cumieira
Quinta da Marka
Quinta da Timpeira
Quinta das Aveleiras
Quinta de Fiães
Quinta do Carvalhal

Quinta produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta produtiva
Quinta produtiva
Quinta produtiva
Quinta produtiva
Quinta produtiva

Apanha da azeitona, colher da fruta, vindimas; bicicleta;
provas de vinho; pesca;
Biblioteca vínica; tarefas vinícolas; vindima, provas de
vinho;
Visita às vinhas e à adega, prova de vinhos;
Pesca, canoagem, caminhadas, bicicleta, equitação;
Apanha da maçã, prova de vinhos, piquenique;
Tiro aos pratos;
Passeios pela vinha; visita à adega; prova de vinhos;
Bicicleta; prova de vinhos;
X
Vindimas e desmancha do porco;
Provas de vinho, passeio de burro e observação de aves;

Douro

Quinta do Monte
Travesso

Quinta produtiva

X

Sim

Douro

Quinta do
Pessegueiro

Quinta produtiva

Visita à adega; provas de vinho;

Sim

III

Douro

Quinta do Salgueiro

X

X

X

Impossív
el de
avaliar

Atividades disponíveis
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VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Quinta do Valbom e
Cuco
Quinta Nova de
Nossa Senhora do
Carmo
Quinta de Santo
António
Solar Quinta da
Portela
Casa da Breia
Casa da Cevidade
Casa da Quinta
Casa da Quinta do
Rei
Casa da Roseira
Casa de Luou
Casa de São José
Casa do Carvalho
Casa do Espigueiro
Casa do Olival
Quinta da Agra
Quinta de Brei
Quinta de Padreiro
Quinta do Ameal

VV

Quinta do Cerqueiral

Quinta produtiva

X

Não

VV

Quinta do Fortunato

Quinta não produtiva

Não

VV

Quinta do Olival

Quinta produtiva

X
Bicicleta; contato com animais, horta ecológica,
pomares e galinheiro; loja;

I
II
I
I
I
II
I
I
I
II
Impossív
el de
avaliar
I

Não

II

VV

Paço d'Anha

Quinta produtiva

X

Não

VV

Paço de Calheiros

Quinta produtiva

Sim

VV

Quinta do Sobreiro

Quinta não produtiva

Participação nas vindimas;
Percursos pedestres; yoga na natureza; caminhada com
asininos; workshop de broa;

Impossív
el de
avaliar
II

Não

II

VV

Quinta do Vale do
Monte

Quinta não produtiva

X

Não

Quinta Lamosa
Casa do Casal do
Carvalhal

Quinta não produtiva

X

Não

Impossív
el de
avaliar
II

Quinta não produtiva

X

Não

I

VV

Casa do Sobreiro

Quinta não produtiva

X

Não

VV

Casa Lata

Quinta produtiva

Sim

VV

Quinta Da Seara

Quinta produtiva

Sim

II

VV
VV
VV
VV
VV

Quinta de Cachopães
Quinta de Casais
Quinta de Gestaçós
Quinta de Sara
Quinta do Burgo
Quinta Pedras de
Baixo
Casa da Lavandeira
Casa dos Becos
Casa dos Esteios
Quinta Calçada do
Souto

Quinta não produtiva
Quinta produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva

Vindimas; participação nas atividades da adega;
Provas de vinhos, participação nas vindimas, visitas à
adega;
X
X
Bicicletas;
X
X

Impossív
el de
avaliar
II

Não
Não
Não
Não
Não

II
I
I
I
II

Quinta não produtiva

X

Não

I

Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva

X
X
X

Não
Não
Não

II
II
I

Quinta produtiva

Participação nas vindimas;

Não

II

VV

Quinta da Bouça

Quinta produtiva

Não

II

VV

Quinta de Gildinho

Quinta produtiva

Não

II

VV

Quinta do Outeiro

Quinta produtiva

Sim

II

VV
TOM
TOM

Vale de Rans
Casa das Argolas
Casa de l cura

Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva

Não
Não
Não

I
I
I

TOM

Casa do Bodelgo

Quinta produtiva

Sim

II

TOM
TOM

Casa do Forno
Casa do Guieiro

Quinta produtiva
Quinta produtiva

Não
Não

II
II

Douro
Douro
Douro
Douro
VV
VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV
VV
VV

Quinta não produtiva

Passeio com cavalos e póneis; ovelhas e aves;
amendoeiras, oliveiras, vinhas;

Não

II

Quinta produtiva

Circuitos nas vinhas; apanha da fruta; provas de vinho;
vindimas; enólogo por um dia;

Sim

III

Quinta produtiva

Vindimas; provas de vinhos; passeios pelas vinhas;

Sim

II

Quinta produtiva

Vindimas; visita à adega;

Sim

I

Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta produtiva

X
X
X

I
I
I

Quinta não produtiva

X

Não
Não
Não
Não

Quinta não produtiva
Quinta produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta não produtiva
Quinta produtiva
Quinta não produtiva
Quinta produtiva

X
Visitas à quinta; prova de vinhos;
X
X
X
X
X
X
X
Prova de vinhos;

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Passeios a cavalo; frutas e legumes disponíveis para os
hóspedes;
Bicicleta; percursos pedestres e participação em
atividades agrícolas;
Apanha da cereja; da maçã, do diospiro, vindima,
castanha e azeitona;
Bicicleta;
X
X
Bicicleta; passeios de burro; vindimas, a apanha da
azeitona, matança do porco;
Tarde com o pastor; fazer pão;
Tarde com o pastor; fazer pão;
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TOM

Casa dos
Valdarmeiros

Quinta não produtiva

TOM

Curral De L Tiu Pino

Quinta produtiva

Casa Grande do
Seixo
TOM
Quinta da Pereira
Quinta da Ribeira de
TOM
Lodões
Quinta do Barracão
TOM
da Vilariça
Quinta Rota
TOM
D'Oliveira
Fonte: elaboração própria
TOM

X

Não

I

Sim

II

Quinta produtiva

Vindimas; caça; pesca; apanha de cogumelos; confeção
de pão, compotas e licores;
Provas de vinhos e licores, bicicleta, percurso pelas
vinhas; loja
Apanha da azeitona, amêndoa, cereja e vindimas;

Quinta produtiva

Vindimas e apanha da azeitona;

Não

Quinta produtiva

Apanha da amêndoa e azeitona, vindimas e maneio do
gado;

Não

Quinta produtiva

Apanha da azeitona;

Não

Quinta produtiva

Sim
Não

II
II
II
II
II

Todavia, as unidades de agroturismo que possuem um maior nível de complexidade, segundo os critérios de Leeds e Barrett (2004)
supracitados, e que se aproximam dos pressupostos do turismo criativo, onde o turista tem a possibilidade de se envolver numa
atividade são uma minoria. Verifica-se que, apenas 4 unidades de agroturismo, que encerram em si atividades de enoturismo são as
que possuem o nível de complexidade mais elevado, ou seja de nível III (complexo e sofisticado), uma vez que detêm todos os serviços
e atividades possíveis (ex: loja, restaurante, visitas guiadas, programas educativos). As 4 unidades de agroturismo com o maior nível
de complexidade localizam-se na DOC Douro.

5. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES
Com a presente investigação pretendeu-se discutir a oferta e potencial relação entre as atividades desenvolvidas no âmbito do
agroturismo e o seu contributo para o turismo criativo, no estudo de caso das DOC Douro, Vinhos Verdes e Trás-os-Montes.
Considerando os elementos caraterizadores do agroturismo, isto é, a possibilidade dos turistas participarem nas atividades
desenvolvidas nas quintas, permite construir uma ligação com o conceito de turismo criativo, onde a cocriação e aprendizagem se
formam como o núcleo do mesmo. A aposta na criatividade, inovação e nas ferramentas aplicadas na promoção dos territórios, de
forma a melhorar as suas dinâmicas económicas através da atividade turística deverá ser refletido.
Retém-se em geral que, o turismo criativo não deve ser considerado como um modelo universal, mas antes, como um “modo” de
desenvolver produtos e serviços turísticos, uma vez que este se baseia nos recursos endógenos de um destino.
Este estudo exploratório pretendeu abrir caminho para futuras investigações respeitantes às potenciais dinâmicas entre as atividades
de agroturismo e às experiências criativas. Contudo, este estudo apresenta limitações. O estudo apenas se circunscreveu às três
DOCs: Douro, Vinhos Verdes e Trás-os-Montes. Considerando a relevância do TER e especificamente do agroturismo no Alentejo, sul
de Portugal, seria de igual modo importante avaliar a oferta de atividades desenvolvidas nessa região.
Considerando que, neste estudo exploratório somente foi executada uma análise de conteúdo aos sítios das unidades de agroturismo
referente às atividades disponíveis, seria relevante compreender a perceção dos proprietários das mesmas quanto à oferta e tipologia
de atividades mais procuradas pelos turistas.
Este trabalho é financiado por INNOVINE & WINE Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho (projeto n.º NORTE-45-2015-22); pelos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, na sua componente FEDER, através do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (COMPETE 2020) [Projeto nº 006971 (UID/SOC/04011)]; e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para
a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto UID/SOC/04011/2013.
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RESUMO
Nesta pesquisa foi analisada a relação entre o slow food e o turismo rural, a partir do estudo da Rota Sabores e Saberes do Vale do
Caí, situada no Rio Grande do Sul (Brasil). A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo, por meio de
entrevistas presenciais em estabelecimentos da Rota. Os resultados obtidos revelaram que o turismo rural é compatível com grande
parte dos conceitos introduzidos pelo movimento slow food, pois se percebe que os proprietários propõem aos visitantes o seu modo
de vida, seus hábitos alimentares e a preservação da cultura. Além disso, notou-se a preocupação em respeitar aquilo que identifica
o território, como a tradição alemã, o artesanato e o conhecimento referente à formulação de xaropes e pomadas e compostos de
ervas medicinais. Embora o objetivo da Rota não seja a oposição ao estilo de vida rápido e à padronização dos alimentos, tal como o
apresentado pelo fast food, ela é, em sua essência, exatamente o oposto. Ou seja, o meio rural, tal como apresentado, valoriza os
pequenos produtores e proprietários, incentiva a produção em pequena escala, resgata a tradição e valoriza seus aspectos culturais.
A Rota, assim, propõe aos seus frequentadores, uma integração com a natureza, o contato com os animais e uma alimentação feita
com produtos sem agrotóxicos e cultivados por propriedades que tenham o mesmo estilo por elas incentivado. Por esses motivos, a
Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí é caracterizada com um exemplo do movimento slow food.
Palavras-chave: Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí; Slow food; Turismo rural.

SLOW FOOD AND RURAL TOURISM: A STUDY OF THE ROTA SABORES E SABERES DO VALE DO CAÍ (RIO GRANDE DO SUL - BRAZIL)
ABSTRACT
In this research, the relationship between slow food and rural tourism was analyzed, based on the study of the Rota Sabores e Saberes
do Vale do Caí, located in Rio Grande do Sul (Brazil). The methodology used was the bibliographical review and field research, through
face-to-face interviews at Rota's establishments. The results obtained revealed that rural tourism is compatible with most of the
concepts introduced by the slow food movement, because it is perceived that the owners propose to the visitors their way of life,
their eating habits and the preservation of the culture. In addition, it was noted the concern to respect what identifies the territory,
such as the German tradition, crafts and knowledge concerning the formulation of syrups and ointments and compounds of medicinal
herbs. Although Rota's goal is not to oppose rapid lifestyle and food standardization, such as that presented by fast food, it is just the
opposite. That is, the rural environment, as presented, values small producers and owners, encourages small-scale production,
rescues tradition and values its cultural aspects. Rota thus proposes to its customers an integration with nature, contact with animals
and a food made with products without pesticides and cultivated by properties that have the same style that they encourage. For
these reasons, the Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí is characterized by an example of the slow food movement.
Keywords: Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí; Rural tourism; Slow food.

1. INTRODUÇÃO
O slow food ganhou maior visibilidade no final dos anos 1980, na Itália, e logo se espalhou para todo o mundo, incentivando as
pessoas a buscarem a origem dos alimentos, a se alimentarem de forma mais saudável e a rejeitarem a cultura fast food. O turismo
rural no Brasil também teve origem no final dos anos 1980, no estado de Santa Catarina, quando os agricultores abriram suas
propriedades rurais para visitação, iniciando-se, assim, o turismo rural enquanto atividade econômica.
Para o movimento slow food, a economia de mercado tem mostrado que é limitada quando se refere aos danos ao meio ambiente e
em minimizar os desperdícios. A prática do slow food, por sua vez, é viável e sustentável tanto para economias subdesenvolvidas
quanto para aquelas desenvolvidas (Slow Food, 2008). Dessa forma, o que é proposto pelo movimento slow food é compatível com
o turismo rural, principalmente pelo fato de tentar resgatar o saber local, incentivar a produção agrícola sem agrotóxicos e respeitar
o ser humano em todas as fases da produção, estabelecendo uma relação íntima entre a produção, a comercialização e o consumo.
Neste sentido, neste artigo é proposta uma análise da relação entre o slow food e o turismo rural a partir do estudo da Rota Sabores
e Saberes do Vale do Caí, localizada no estado do Rio Grande do Sul (Brasil). A Rota foi fundada, informalmente, por um grupo de
amigos e agricultores, em 2005, com apoio das Prefeituras Municipais de Capela de Santana, Montenegro, Harmonia, Tupandi e Bom
Princípio, localizadas na região nordeste do Rio Grande do Sul. O grupo realizou cursos e treinamentos, principalmente, na Escola
Técnica São João Batista, de Montenegro. A mesma ofereceu um curso em turismo, promovendo visitações em outras rotas do
mesmo segmento e oferecendo conhecimento em gastronomia típica alemã e confecção de artesanatos (informação verbal)15.
Contudo, a Rota foi oficialmente fundada como Associação dos Empreendimentos Turísticos da Rota Sabores e Saberes do Vale do
Caí apenas em 15 de setembro de 2008, constituindo-se como uma associação jurídica civil sem fins lucrativos e tendo seu registro

15

Informação coletada em entrevista.
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protocolado pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Montenegro. A Associação começou a atuar em parceria com a
Emater/RS-Ascar, que é a instituição de extensão rural do estado, e as Prefeituras Municipais, que auxiliaram na sua divulgação e no
treinamento dos associados (informação verbal)16. Antes da fundação deste empreendimento, muitos destes agricultores já
participavam em conjunto nas feiras municipais, em datas comemorativas, com diversos produtos, como xaropes, pomadas e
essências de ervas medicinais e alimentos coloniais, como pães, cucas, batatas cozidas em forno e geleias, além de artesanatos
(informação verbal)17.
Por meio de revisão bibliográfica e de entrevistas presenciais em estabelecimentos da Rota – Cooperativa Ecocitrus (Montenegro),
Sítio Steffen (Montenegro), Casa da Atafona (Montenegro), Horto das Margaridas (Harmonia), Kleinsberg (Bom Princípio), Cachaçaria
Harmonie Schnaps (Harmonia), Agrofloresta do Inacinho (Tupandi), Ecomorango (Bom Princípio) e Família Mossmann (Bom Princípio)
– investigou-se a origem, implantação e desenvolvimento da Rota, a caracterização dos empreendimentos e sua situação atual e, por
fim, o público que frequenta a Rota.
O artigo está dividido em cinco seções, iniciando pela Introdução. Na segunda seção, é realizada uma análise a respeito do slow food
e do turismo rural. Na terceira seção, apresenta-se o método empregado e, na quarta seção, são analisados os dados coletados nas
entrevistas. Por fim, na quinta seção, são apresentadas as principais conclusões do estudo.

2. SLOW FOOD E TURISMO RURAL
O movimento slow food teve início na Itália e ganhou mais visibilidade quando Carlo Petrini, em 198618, organizou uma manifestação
contra a abertura de um restaurante de fast food próximo à Praça da Espanha, em Roma. Logo após, foi escrito o Manifesto Slow
Food. Segundo Andrews (2008), após esse episódio, juntamente com o Manifesto, o termo slow food passou a ser utilizado e, em
1989, tornou-se uma associação internacional sem fins lucrativos. O movimento teve início para incentivar a boa comida e um ritmo
de vida mais lento, criticando a indústria de fast food, que leva à padronização dos alimentos e à perda de identidade culinária.
Atualmente, também defende que os alimentos podem ser utilizados a favor da qualidade de vida e da manutenção da herança
alimentar.
Conforme exposto em Slow Food (2005), o slow food visa proteger os alimentos tradicionais, como os ingredientes primários,
conservar os métodos de cultivo e processamento e defender a biodiversidade das espécies cultivadas e silvestres. Dessa forma, o
movimento possui em sua concepção que a agricultura pode ser vista como uma perspectiva para o desenvolvimento, principalmente
nas regiões mais pobres, se estiver baseada na sabedoria das comunidades locais em harmonia com os ecossistemas que as cercam.
Petrini (2001) ressalta que é necessário educar o paladar e, além disso, o movimento slow food pretende registrar espécies de plantas
e animais, na chamada “Arca do Gosto”. O autor apresenta o Manifesto Oficial do Slow Food, que critica duramente o modelo de
vida atual, principalmente pela sucumbência do homem ao estilo de vida rápido (fast life), rompendo antigos hábitos e praticamente
forçando-o ao consumo de fast food. Indo mais além, o Manifesto afirma que é preciso desenvolver o sabor mais do que degradá-lo
e, então, são propostas trocas de experiências, conhecimentos e projetos.
Para que os objetivos propostos pelo movimento sejam alcançados, de acordo com Slow Food (2005), é necessário que os alimentos
de qualidade possuam três características: sejam bons, ou seja, tenham sabor e aroma reconhecidos; limpos, que na sua produção o
meio ambiente e a saúde tenham sidos respeitados; e justos, no sentido de que o ser humano deve ser considerado em todas as
etapas, da produção até o consumo, sendo adequadamente recompensado e respeitando a diversidade cultural e a tradição. É no
projeto Terra Madre, ou Mãe Terra, que esses conceitos estão presentes. A intenção é reunir produtores de alimentos e
representantes de pequenas localidades, apoiando um modelo local sustentável, diverso da agricultura em larga escala.
Segundo Andrews (2008), o movimento não defende a gastronomia, como alguns críticos argumentam, mas a priorização do
consumo de alimentos locais e saudáveis, conectando pequenos produtores de alimentos dos países em desenvolvimento, que são
aqueles mais sensíveis aos efeitos de uma economia global. De acordo com Banwell et al. (2006), o movimento slow food opera em
dois níveis: o primeiro é no Convivia, no qual seus membros discutem aspectos da cultura slow food, e o segundo é por meio do site,
que une a comunidade global do slow food. De fato, Petrini (2001) afirma que o slow food se tornou um movimento global em 1989,
quando representantes de 15 países assinaram sua adesão aos princípios ideológicos contidos no Manifesto.
Além de diversas atividades promovidas pelo movimento, há a Universidade de Ciências Gastronômicas, fundada em 2004. De acordo
com Slow Food (2005), uma instituição privada, sendo a primeira do seu tipo que visa criar uma nova definição de gastronomia.
Possui dois campi: em Pollenzo, Piemonte, que oferece cursos para a formação em Ciências Gastronômicas e o curso de especialização
em Gerenciamento de Negócios Gastronômicos. O outro campus está em Colorno, Emilia-Romagna, no qual são ofertadas as pósgraduações em Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar e Comunicação.
Para Petrini (2001), enquanto o fast food significa uniformidade, o slow food pretende resgatar o legado da gastronomia local,
recuperando as práticas da culinária regional. O Salone Del Gusto é uma feira que tem sido organizada a cada dois anos, desde 1996,
para promover o encontro entre produtores e consumidores (chamados de coprodutores), além de outras atividades, como
discussões a respeito da importância da biodiversidade e da educação do paladar, bem como acerca de assuntos relacionados ao
desenvolvimento de economias locais e práticas sustentáveis para a produção. Ou seja, uma maneira de resgatar a herança alimentar,
trazendo uma concepção oposta daquela sugerida pelas grandes companhias de lanches rápidos e padronizados, típicas nas grandes

16 Informação coletada em entrevista.
17 Informação coletada em entrevista.
18 Ainda nos anos de 1970, Andrews (2008) argumenta que um grupo de jovens ativistas estava focado no aproveitamento da cultura local e na disseminação de suas
crenças políticas. Entre esses jovens, Carlo Petrini se interessou pelos alimentos locais, principalmente vinhos produzidos localmente. Embora compartilhasse do
pensamento com relação à necessidade de aproveitar a cultura local, alguns de seus companheiros acreditavam que ele estava se distanciando do grupo, haja vista que,
para muitos, as preocupações políticas eram maiores do que “comer bem”. Nesse sentido, o autor afirma que para o fundador do slow food, se a busca pelo prazer é uma
preocupação de todos, existe um debate entre a política e a qualidade de vida. Portanto, a apreciação da boa comida e do bom vinho é uma questão democrática.
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cidades. Além disso, buscando manter uma tradição histórica e cultural, apresentando um estilo de vida diferente daquele vivido nas
cidades, o meio rural tem se mostrado como uma opção de turismo.
Segundo Beber e Menasche (2011), há diversas características que tornam a cidade e o campo lugares distintos e algumas dessas
características fazem do meio rural um espaço de atração aos civis urbanos. O modo de vida rural tem se consolidado, dessa forma,
numa opção para o desenvolvimento de atividades não necessariamente agrícolas, mas voltadas ao entretenimento, como, por
exemplo, o turismo rural. Além disso, há uma identificação que alimentos provenientes do meio rural têm uma forma mais natural
de produção, com menos agrotóxicos e mais saudáveis. Para Cruz e Menasche (2011), o indivíduo é construído a partir dos alimentos
que ingere, pois incorpora as suas propriedades, dessa forma, é de extrema importância conhecer a origem dos alimentos que
consome. Além disso, “reivindica-se o prazer à mesa, o desfrute dos sabores e da qualidade, os produtos da terra, bem como as
técnicas e conhecimentos próprios do saber-fazer herdado, dos produtos e variedades locais, das tradições e identidades associadas
às práticas alimentares artesanais e/ou ancestrais” (Cruz; Menasche, 2011, p. 88). Para as autoras, o destino turístico também tem
sido baseado nos alimentos, pois a comida se dá como uma identidade local, atraindo o visitante e, por muitas vezes, se tornando
um patrimônio local.
Ao pesquisar sobre as nascentes do turismo19, Sartor (1977) afirma que a gastronomia é um retrato do povo que a oferece e pode
ser considerada uma manifestação da cultura e da civilização. Nesse sentido, a culinária pode estimular o turismo de determinado
local. Ou seja, pode ser um dos atrativos para o desenvolvimento do turismo e até mesmo interferir na escolha do local no momento
da seleção de um roteiro. Para a autora, a cozinha típica, a variedade e o sabor são fundamentais para a atividade turística. Assim,
faz-se necessário que, mesmo que um determinado prato seja apresentado por povos distintos, a comida tenha elementos que a
torne específica e autêntica.
O turismo rural pode ser compreendido como um segmento das atividades econômicas turísticas ao considerar um conceito amplo
de turismo, como “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual,
por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (Brasil, [2006?], p. 4). Assim, turismo rural pode ser
definido como o “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária,
agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” (Brasil, [2006?],
p.49). Para Santana (2000), o turismo rural abrange não só um produto, que pode ser comercializado, mas também uma forma de
desenvolvimento. Os benefícios do turismo rural vêm a fortalecer o conceito de desenvolvimento sustentável, pois se apoiam na
[...] intenção de gerar efeitos eminentemente positivos (preservação do patrimônio, proteção do ambiente, etc.), de se realizar em
áreas “não invadidas”, de incluir a população local com agentes culturais, de ser minoritário e promover, através de encontros
espontâneos e de participação, o contato cultural (Santana, 2000, p. 155).
O conceito de turismo rural está relacionado a outras terminologias, como por exemplo, o turismo no espaço rural, o agro turismo e
o turismo rural na agricultura familiar. O turismo rural envolve diversas atividades, tais como: hospedagem; alimentação; recepção
à visitação em propriedades rurais; recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural; e outras
atividades complementares às listadas, desde que praticadas no meio rural, que existam em função do turismo ou que se constituam
no motivo da visitação.
Rodrigues (2000) sugere duas classificações para o turismo rural: a primeira denominada turismo rural tradicional, de cunho históricocultural, como, por exemplo, propriedades que foram objetos de exploração agrária no ciclo do café e o “Caminho das Pedras”,
cenário da colônia São Pedro, próximo a Bento Gonçalves (RS). A outra classificação é denominada como turismo rural
contemporâneo, opondo-se a primeira pelo fato dos equipamentos terem sido construídos a partir de 1970, momento em que o
turismo começou a possuir maior significado como atividade no Brasil. Como exemplo, têm-se os hotéis-fazenda, pousadas rurais,
spas rurais e campings rurais. No presente capítulo, observa-se o turismo rural de acordo com a segunda classificação proposta pelo
autor, haja vista que o objetivo é menos relacionado ao turismo histórico e mais ligado à valorização da cultura rural, como as
atividades e os costumes do campo, as festividades rurais, as danças e a gastronomia.
O turismo rural no Brasil teve sua origem no estado de Santa Catarina, mais precisamente no município de Lages, na Fazenda Pedras
Brancas, por volta de 1986, em que os agricultores teriam aberto as propriedades rurais para visitação, iniciando-se, assim, o turismo
rural enquanto atividade econômica (Brasil, 2010). O intuito era acolher os visitantes, fazendo com que eles tivessem contato com
as atividades do campo (Rodrigues, 2000). O surgimento do turismo rural no Brasil coincide com o surgimento do movimento slow
food.
Assim, o movimento slow food e o turismo rural apresentam características que se complementam. O turismo rural pode ser
desenvolvido nas propriedades rurais, relacionando-se com conceitos e preceitos estabelecidos pelo movimento slow food, ao
apresentar um modo novo de relação com os alimentos, com seus produtores e consumidores. Essa relação não ocorre apenas em
restaurantes, supermercados, mas também nas propriedades rurais, as quais são procuradas por moradores dos centros urbanos, na
tentativa de experimentar um estilo de vida baseado na cultura local, nos alimentos não industrializados, frescos, in natura. Na
pesquisa de Beber e Menasche (2011), que inclui um estudo de caso, por exemplo, a administração pública da cidade apresentou aos
proprietários de uma fazenda a opção de oferecer o turismo rural como uma forma de gerar renda à família e possibilitar que a
mesma permanecesse no campo. Os donos da propriedade rural compreenderam que tinham muito a oferecer aos turistas, como a
paisagem natural, com desníveis de rios, e um amplo espaço para receber visitantes e proporcionar-lhes uma alimentação com
características locais.

19

De acordo com Sartor (1977), o turismo pode ser considerado um fenômeno ligado à civilização moderna, sendo entendido como uma atividade temporal do homem
fora de sua residência habitual. A autora apresenta alguns aspectos históricos relacionados ao turismo, como na Antiguidade, com a curiosidade, o interesse político e
comercial e o sentimento religioso motivavam as viagens. Na Idade Média, a origem dos deslocamentos era em função das grandes peregrinações religiosas, incentivadas
pelo cristianismo ocidental. No Renascimento, por volta de 1600, surgiu na França o primeiro Guia das Estradas, de autoria de Charles Estienne. Nesse mesmo século,
criou-se a noção de roteiro turístico e os participantes dessas viagens programadas já eram denominados turistas. Em 1841, Thomas Cook inaugurou, na Inglaterra, a
primeira agência de viagens, que só foi possível em função do desenvolvimento das ferrovias. Para o século XX, a autora descreve que as mudanças provocadas pela
Revolução Industrial e pelos meios de comunicação ocasionaram o desenvolvimento das estradas, fortalecendo o setor turístico.
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O movimento slow food, portanto, “protege locais de valor histórico, artístico ou social que formam parte da nossa herança alimentar,
reconhecendo a história e a cultura de cada grupo social conforme esta interage dentro de uma rede maior de trocas recíprocas”
(Slow Food, 2008, p.3). A busca por uma vida mais saudável e plena vai ao encontro da filosofia do slow food, cujo movimento
sustenta que somente a agricultura baseada na sabedoria de comunidades locais, produzindo em harmonia com os ecossistemas que
as cercam, poderia oferecer uma perspectiva de desenvolvimento, principalmente quando se refere às regiões menos desenvolvidas.

3. MÉTODO E PROCEDIMENTO
Os resultados apresentados neste artigo foram baseados em pesquisa de campo, por meio de entrevistas presenciais nas
propriedades Cooperativa Ecocitrus (Montenegro), Sítio Steffen (Montenegro), Casa da Atafona (Montenegro), Horto das Margaridas
(Harmonia), Kleinsberg (Bom Princípio), Cachaçaria Harmonie Schnaps (Harmonia), Agrofloresta do Inacinho (Tupandi), Ecomorango
(Bom Princípio) e Família Mossmann (Bom Princípio). Estes empreendimentos são formados, principalmente, pelos segmentos de
agroindústria, cachaçaria, hospedagem e alimentação, horto com produtos fitoterápicos e sais, passeios e trilhas.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi a aplicação de questionário, constituído por perguntas objetivas (Marconi; Lakatos,
2009). A aplicação do questionário final foi precedida por um questionário piloto para avaliar o instrumento, onde foram
considerados a linguagem, a sequência de perguntas, o tempo gasto, o número de questões e a complexidade das mesmas. Este
questionário foi aplicado para a Presidente da Associação. Em relação à análise do questionário piloto, de acordo com Gil (2002, p.
120), “procura-se verificar se todas as perguntas foram respondidas adequadamente, se as respostas dadas não denotam dificuldade
no entendimento das questões [...] enfim, tudo o que puder implicar a inadequação do questionário enquanto instrumento de coleta
de dados”. Após a análise das respostas, foram necessários apenas ajustes pontuais na redação do texto. Para uma melhor
compreensão da amostra escolhida para o questionário piloto, vale ressaltar que a Presidente da Associação integra o grupo desde
a sua origem e exerce um papel ativo para a divulgação da Rota no cenário nacional.
O questionário final foi aplicado aos demais integrantes da Rota e as perguntas foram respondidas na presença de uma das
pesquisadoras. O questionário final é composto por 35 questões, independentes entre si, estruturado em cinco partes para uma
melhor análise dos resultados: dados de identificação; origem, implantação e desenvolvimento da Rota; caracterização dos
empreendimentos; situação atual; e avaliação da demanda.
Por fim, junto aos questionários (piloto e final), foi apresentada uma nota, explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a
necessidade de obtenção das respostas. A partir de tal forma de aplicação, com a presença de uma das pesquisadoras, foram obtidas
respostas mais precisas e houve menor risco de incompreensão, pois a pesquisadora auxiliou no esclarecimento de dúvidas durante
a entrevista.
Os questionários foram avaliados separadamente e a análise organizada de forma sequencial. Para avaliar as respostas obtidas, foi
utilizada uma técnica quantitativa, cuja intenção é mensurar os fenômenos, permitindo tratamento dos dados coletados, sempre
tendo em perspectiva o objetivo da pesquisa. Além disso, a partir do diálogo com os entrevistados, também foi possível considerar,
por meio de métodos de análise de dados qualitativos, sendo a análise de discurso o mais apropriado para a presente pesquisa (Bêrni,
2002), a percepção dos mesmos acerca da relevância da Rota para a relação entre a filosofia do slow food e o turismo rural.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A proposta de turismo rural na região, de acordo com os entrevistados, foi uma iniciativa, principalmente, da Emater/RS-Ascar, mas
com a participação de outras instituições, como as Prefeituras Municipais, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e a Cooperativa Ecocitrus. A Emater/RS-Ascar constatou que a região tinha potencial e que estava bem
caracterizada, podendo oferecer uma boa estrutura para a implantação do turismo rural, considerando as paisagens, a preservação
das tradições alemãs e demais atrativos oferecidos, como artesanatos, passeios e conhecimentos específicos em citros e ervas.
De acordo com os associados, a realização de um sonho e o aumento da renda familiar foram os principais motivos que os levaram
a inserir suas propriedades neste projeto. Também afirmaram que a ocupação e a valorização do produto, a produção orgânica de
citros e hortaliças também foram alguns motivos. Constatou-se que a grande maioria almejava que sua propriedade fosse visitada
por pessoas que apreciassem seus cultivos e conhecimentos e os serviços oferecidos. Os entrevistados apresentam o savoir-faire,
que marca uma íntima relação com seus antepassados.
Os entrevistados identificaram que a maior dificuldade para a permanência na Rota é a falta de apoio do poder público e da
comunidade. Além disso, citaram que o custo de manutenção do empreendimento, a falta de turistas e a falta de experiência na
profissão também são fatores relevantes. Observou-se, nas entrevistas, que os associados estão empenhados no sucesso da Rota,
mantendo-se com seus próprios rendimentos, investindo na estrutura dos empreendimentos e almejando o reconhecimento dos
turistas e do poder público, por sua importância socioeconômica local.
Em relação à divulgação da Rota, os entrevistados afirmaram que os principais meios empregados são a agência de turismo, os clubes
de mães, grupos e associações diversas, contato com a Cooperativa Ecocitrus, divulgação própria, feiras, jornais, folders, folhetos etc.
e a internet. Atualmente, as agências são a maior fonte de exposição para a Rota, mas também se busca divulgá-la por meio da
participação em Feiras de Turismo, principalmente em São Paulo, mas também em várias outras regiões do Brasil. O público que
busca atrativos de lazer para férias ou passeios, normalmente, utiliza as agências pela confiabilidade, motivo pelo qual se entende
pelos entrevistados como sendo a forma mais eficiente.
As propriedades inseridas na Rota são classificadas em dois grupos: quatro de pequeno porte (até 5 hectares) e cinco de grande porte
(acima de 10 hectares). O tamanho das propriedades as diferencia na especificação do negócio, sendo que para a citricultura e o
agronegócio, há a necessidade de maior extensão de terra, o que não é necessário para a cachaçaria, artesanato, ervas e produtos
coloniais, e dessa forma, estão enquadradas nas propriedades de pequeno porte. As atividades dominantes nas propriedades da Rota
são citricultura, agroindústria, tintura de ervas, fabricação de pomadas, xaropes e plantação de ervas medicinais, turismo e
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agricultura. Pelo fato do turismo ainda estar em fase de crescimento e ampliação na maioria das propriedades, as mesmas são
obrigadas a ter fontes de rendimentos diferenciadas fora do turismo, para conseguir manter e ampliar seus negócios.
No que se refere aos tipos de estabelecimentos, destacam-se, segundo os entrevistados, o comércio de produtos, a alimentação e o
lazer com passeios. A diversidade na oferta de opções para os turistas se faz necessária como atrativo, gerando um aumento da
satisfação para os mesmos.
Em relação aos atrativos naturais, a maior representação foi de produção ecológica de citros, visitação do processo produtivo de
licores e cachaças, plantação de ervas medicinais, sistema de reaproveitamento de esgoto pelo sistema de leito de raízes, plantação
de hortaliças sem agrotóxico, seguida por mata nativa e por trilhas/estradas de terra em propriedade com refeição. A diversidade de
atrativos da Rota é significativa, podendo, assim, agradar todas as idades. A região do Vale do Caí é rica em atrativos naturais e
conhecimento para a composição de produtos coloniais. Os atrativos rurais associados, principalmente, à agricultura alternativa,
fazem com que se consiga ter um melhor sabor das hortaliças e frutas oferecidas sem adição de insumos químicos ou mecanização,
proporcionado bem estar aos visitantes. Por fim, os atrativos culturais complementam a Rota, sendo oferecidos, além da gastronomia
típica, hotéis que proporcionam o aconchego e o conforto da mistura do antigo com o moderno. A comercialização dos produtos
coloniais, como cucas, pães, geleias, caldo de cana, cachaças, licores, sal temperado, bem como a culinária típica da região,
proporcionam a amplitude do bem estar na simplicidade.
Os entrevistados, no entanto, destacaram que há pouca (ou não há) sinalização de acesso aos empreendimentos. Nos casos de
identificação, há placas e sinalizações. Todos os entrevistados relataram que a falta de sinalização, tanto municipal como
intermunicipal, pode dificultar o acesso dos turistas e mesmo a divulgação dos empreendimentos. Entre os associados da Rota, seis
afirmaram que não há pagamento extra pelo visitante e, portanto, apenas três cobram, pois nestes casos há palestras sobre ervas
medicinais, citricultura e sistemas agroflorestais, como também trilhas de citros e passeios ecológicos. A diferenciação da cobrança
por taxa de acesso se explica pelo que é oferecido. Os empreendimentos de acesso gratuito são caracterizados por comércio de
produtos coloniais, gastronomia típica e artesanato, tendo, assim, fonte de renda por meio da comercialização.
A motivação para manter o empreendimento, de acordo com os entrevistados, tem, principalmente, razão afetiva, como o contato
com as pessoas. Também destacaram a motivação financeira e a prática da produção orgânica. O contentamento de poder expor aos
visitantes o conhecimento específico do negócio justifica a satisfação do empreendedor, pois na grande maioria observa-se o respeito
e a admiração pelo savoir-faire e o total domínio do conhecimento necessário para a exposição.
Em relação à participação dos rendimentos do empreendimento na renda familiar, 56% afirmaram que corresponde até 25%,
enquanto 33% ressaltam que representa mais de 76% da renda familiar. Por fim, apenas um entrevistado afirmou que equivale entre
26% e 50% da fonte de renda da família. A diferenciação de representatividade na fonte de renda é justificada pelo ramo de atividade.
No que concerne ao grau de satisfação em fazer parte da Rota, oito entrevistados responderam que representa mais de 76%,
enquanto apenas um relatou que sua satisfação se encontra entre 51% e 75%. Os entrevistados afirmam que estar fazendo parte
desta Rota é simplesmente a realização do sonho e que a necessidade de incremento de renda também contribui com a obrigação
de estar trabalhando com turismo rural. Ressalta-se, portanto, a satisfação e o bem estar dos empreendedores por estarem fazendo
parte desta Associação.
No tocante à participação nas reuniões da Associação da Rota, apenas um entrevistado indicou que não tem esta prática. Entendese que nas reuniões que acontecem mensalmente, são discutidos diversos assuntos, como ampliação, melhorias em publicidade,
horários de atendimento, divulgação, variedade de propostas, entre outros. Inclusive, a partir do início de 2013, há a participação de
um membro do Sebrae em todos os encontros.
Identificou-se, a partir das entrevistas20, que 36% afirmaram que não há apoio financeiro. As Prefeituras Municipais (27,5%) e o
Sebrae (27,5%) são instituições que apoiam financeiramente a Rota somente com incentivo para participação em feiras de turismo e
agricultura familiar. Um dos entrevistados citou a Emater/RS-Ascar. Entende-se que seria difícil para as Prefeituras contribuírem com
investimentos pelo fato das propriedades serem particulares.
Na opinião dos entrevistados, a Emater/RS-Ascar é a instituição que melhor cumpre a tarefa de auxiliar a Associação. Conforme relato
dos entrevistados, quem sempre colaborou nos projetos, nas reuniões, incentivando para que o sonho se tornasse uma realidade,
realmente foi a Emater/RS-Ascar. Também foi relatado que a mesma dispõe de projetos e pessoas capacitadas para auxiliar no que
for necessário.
Em relação à avaliação do relacionamento do Sebrae com os proprietários que integram a Rota, a maioria (oito) considera bom,
enquanto um entrevistado avaliou como regular. Normalmente, os cursos de aperfeiçoamento oferecidos pelo Sebrae não são
gratuitos, conforme indicado por sete entrevistados, no entanto, em alguns municípios participantes houve subsídio da Prefeitura
de forma parcial ou integral. Já o relacionamento com as Prefeituras é considerado bom por quatro entrevistados, enquanto três
consideram regular e dois avaliaram como ótimo. O apoio financeiro e técnico das Prefeituras pode alternar entre os municípios,
como também pode ser influenciado pela administração daquele momento.
Os principais empecilhos para a expansão da Rota são pessoas capacitadas e disponíveis, baixa demanda e falta de atrativos e
manutenção do empreendimento. O investimento inicial aparece também como uma barreira. Na verdade, nos primeiros anos, o
retorno financeiro é reduzido e neste sentido não há estímulo para oferta de mão de obra especializada.
A Rota Sabores e Saberes proporciona aos seus visitantes várias modalidades de lazer, cultura e conhecimento, o que faz com que
seu público seja de idades diversificadas. Do total de turistas, 21,5% têm até 16 anos, 43% é representado por um público de 17 a 45
anos e os visitantes da terceira idade, ou seja, mais de 61 anos, representam 21,5%. Por fim, a faixa etária que menos visita os
empreendimentos é a de 46 a 60 anos, com 14%. Conforme observado durante a pesquisa, esse resultado está associado à oferta de
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Alguns entrevistados deram mais de uma resposta.
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horários (turno diurno) e à disponibilidade de tempo do turista, cujo público é caracterizado, principalmente, por escolas e grupos
de idosos.
Em relação à periodicidade das visitas à Rota, os entrevistados relataram que 56% dos empreendimentos recebem até cinco visitas
por mês e que 22% atendem de seis a dez visitas. Há empreendimentos, como a Cachaçaria Harmonie Schnaps e a Ecomorango, que
recebem mais de 21 visitas mensais em razão da diversidade de produtos ofertados. Ressalta-se que estas visitas são individuais e
coletivas, sendo, no último caso, caracterizada por grupos familiares e excursão.
Quanto ao perfil do turista que mais visita os empreendimentos, observou-se que a Rota atende a todas as idades, raças e culturas,
sendo que 64% dos visitantes são moradores de grandes cidades. Nota-se, também, que 27% dos turistas são representados por
residentes em pequenas cidades e 9% residem em zonas rurais. Os entrevistados afirmaram que as tradições culinárias típicas da
região, o mobiliário antigo e o estilo de vida das comunidades rurais são motivos pelos quais os empreendimentos são tão
prestigiados por estes turistas.
Conforme pesquisa de campo, constatou-se que os turistas da Rota se caracterizam pelo público feminino de acordo com sete
entrevistados. A grande maioria é formada por este público em razão das visitas de clubes de mães e também pelas atrações que são
oferecidas aos visitantes, sendo que normalmente são direcionadas às mulheres, como artesanatos, conhecimentos gerais sobre
ervas medicinais, degustação da culinária típica, passeios ecológicos, entre outros. No que se refere à composição do grupo de
visitantes que mais procuram os empreendimentos, os dados revelam que 70% dos turistas são grupo de amigos, 20% são familiares
e 10% são grupos de excursão. No turismo, caracteriza-se a convivência de laços de amizade, fato pelo qual se explica a visitação da
grande maioria como grupo de amigos, que, neste caso, podem ser classificados principalmente em excursões, clube de mães e
também grupos de estudantes.
Quanto ao tipo de transporte, 60% dos visitantes chegam até a Rota por meio de agência de viagem, enquanto 30% utilizam
transporte privado e somente 10% dependem do transporte público. O trabalho da agência de viagem é importante para divulgação
da Rota, em especial, e desta modalidade de turismo, num sentido amplo, que aos poucos está se desenvolvendo e conquistando
mercado.
A Rota de Sabores e Saberes do Vale do Caí é formada, na sua grande maioria, por apaixonados pela agricultura, pelo modo natural
na produção dos alimentos e pela não priorização do retorno financeiro que a participação na Rota irá lhes ocasionar. A motivação
em estar com as pessoas, em apresentar o modo de vida rural aos visitantes é o que mais importa. Isso fica evidenciado ao analisar
o grau de satisfação que os proprietários têm em fazer parte da rota, onde oito, das nove propriedades, tem um grau de satisfação
superior a 76%. Nesse sentido, a Rota segue o movimento slow food, que se espalha por todo o mundo, conscientizando as pessoas
a respeito da extrema importância em cuidar do lugar onde se vive e em preservar a herança cultural e alimentar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face ao exposto, percebe-se que tanto o turismo rural quanto o movimento slow food visam uma melhora na qualidade de vida
das pessoas, a busca pela origem dos alimentos e pela forma de produção natural, sem agrotóxicos, sem processos mecanizados,
sem perda no processo de amadurecimento, resgatando o conhecimento passado de geração a geração. No Brasil, o turismo rural
tem crescido desde a década de 1980 e, no Rio Grande do Sul, identifica-se uma de suas propostas: a Rota de Sabores e Saberes do
Vale do Caí.
Essa Associação visa apresentar, aos seus visitantes, produtos naturais, paisagens lindas e nativas e gastronomia vasta, elaborada
conforme a tradição cultural da região. Observou-se que a Rota segue o movimento slow food, pois seus integrantes cuidam do lugar
onde vivem e preservam tanto suas heranças culturais quanto alimentares, com alimentos mais saudáveis e produzidos de forma
mais natural.
A partir das entrevistas realizadas nas propriedades integrantes da Rota, observaram-se a origem, os maiores incentivadores, a
divulgação, as motivações em integrá-la, os produtos cultivados e os atrativos oferecidos, as principais dificuldades enfrentadas, o
público que frequenta a Rota, entre outros. Identificou-se que a Emater/RS-Ascar tem uma grande contribuição na história da Rota.
A motivação desses proprietários em integrá-la se dá, principalmente, pelo contato com as pessoas e não exclusivamente pelo
retorno financeiro. Além disso, seu roteiro é prestigiado por escolas, clubes de mães e grupos de idosos, que, na maioria das vezes,
se locomovem através de agência de turismo. Também um aspecto relevante é o interesse do público feminino, justificado, em
grande parte, pela culinária e pelo artesanato.
O turismo rural, portanto, é compatível com grande parte dos conceitos introduzidos pelo movimento slow food, pois se percebe
que os proprietários propõem aos visitantes o seu modo de vida, seus hábitos alimentares e a preservação da cultura. Além disso,
nota-se a preocupação em respeitar aquilo que identifica o território, como a tradição alemã, o artesanato e o conhecimento
referente à formulação de xaropes e pomadas e compostos de ervas medicinais.
Embora o objetivo da Rota não seja a oposição ao estilo de vida rápido e à padronização dos alimentos, tal como o apresentado pelo
fast food, ela é, em sua essência, exatamente o oposto. Ou seja, o meio rural, tal como apresentado, valoriza os pequenos produtores
e proprietários, incentiva a produção em pequena escala, resgata a tradição e a valoriza seus aspectos culturais. A Rota, assim, propõe
aos seus frequentadores, uma integração com a natureza, o contato com os animais e uma alimentação feita com produtos sem
agrotóxicos e cultivados por propriedades que tenham o mesmo estilo por elas incentivado. Por esses motivos, a Rota Sabores e
Saberes do Vale do Caí é caracterizada com um exemplo do movimento slow food.

REFERENCIAS
Andrews, Geoff (2008), “The Slow Food Story: Politics and Pleasure”, London, Pluto Press.
Banwell, Cathy; Dixon, Jane; Hinde, Sarah; Mcintyre, Heather (2006), “Fast and Slow Food in the Fast Lane: Automobility and the Australian Diet” in
Wilk, Richard (org.), Fast Food/Slow Food: The Cultural Economy of the Global Food System, Altamira Press, Lanham, pp. 1-36.

99

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Beber, Ana Maria Costa; Menasche, Renata (2011), “Turismo Rural e Alimentação, Identidade e Patrimônio: um Olhar sobre os Campos de Cima da
Serra em Tempos de Nostalgia”, Revista de Economia Agrícola, São Paulo, Vol. 58, n 1, pp. 87-99.
Bêrni, Duilio de Avila (org.) (2002), “Técnicas de Pesquisa em Economia: Transformando Curiosidade em Conhecimento”, São Paulo, Saraiva.
Brasil [2006?], Ministério do Turismo, “Marcos Conceituais. Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, Departamento de Estruturação, Articulação
e Ordenamento Turístico, Coordenação Geral de Segmentação”, Brasília, Ministério do Turismo.
Brasil (2010), Ministério do Turismo, “Turismo rural: Orientações Básicas”, Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo,
Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico, Coordenação Geral de Segmentação, 2 ed., Brasília, Ministério do Turismo.
Cruz, Fabiana Thomé da; Menasche, Renata (2011), “Do Consumo à Produção: Produtos Locais, Olhares Cruzados”, Revista IDeAS, Rio de Janeiro, Vol.
5, n 1, pp. 91-114.
Gil, Antonio Carlos (2002), “Como Elaborar Projetos de Pesquisa”, 4 ed., São Paulo, Atlas.
Marconi, Marina de Andrade; Lakatos, Eva Maria (2009), “Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisas, Amostragens e Técnicas de
Pesquisa e Elaboração, Análise e Interpretação de Dados”, 7 ed., São Paulo, Atlas.
Petrini, Carlo (2001), “Slow Food the Case for Taste”, New York, Columbia University.
Rodrigues, Adyr Balastreri (2000), “Turismo Rural no Brasil: ensaio de uma tipologia” in Almeida, Joaquim Anécio; Riedl, Mário (org.), Turismo Rural:
Ecologia, Lazer e Desenvolvimento, Bauru (SP), Editora da Universidade Sagrado Coração (EDUSC), pp. 51-68.
Santana, A. T. (2000), “O Rural como Produto Turístico: Algo de Novo Brilha sob o Sol?” in Serrano, C.; Bruhns, H. T.; Luchiari, M. T. (org.), Olhares
Contemporâneos do Turismo, Campinas (SP), Papirus.
Santos, Eurico de Oliveira; Souza, Marcelino de (org.) (2010), “Teoria e Prática do Turismo no Espaço Rural”, Barueri (SP), Editora Manole.
Sartor, Lourdes Fellini (1977), “Introdução ao Turismo”, Porto Alegre (RS), Grafosul Indústria Gráfica e Editora.
Slow Food (2008), “Bem-Vindos ao Nosso Mundo: O Manual”, Cuneo, Slow Food.
Slow Food (2005), “O Manual Slow Food”, Cuneo, Slow Food.

100

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1138
ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS DENTRO
DE LOS DESTINOS: LA INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA Y DE LA TIPOLOGÍA
TURÍSTICA. UNA APLICACIÓN AL CASO DE MÉRIDA
Antonio José Campesino Fernández 1, Marcelino Sánchez Rivero 2
1
2

acampesi@unex.es, Universidad de Extremadura, España
sanriver@unex.es, Universidad de Extremadura, España

RESUMEN
Las infraestructuras de transporte se han convertido en un elemento esencial de la competitividad de los destinos turísticos. Y no
sólo las infraestructuras que comunican los mercados emisores con dichos destinos, sino también aquellas que permiten la movilidad
interna en el destino por parte de los turistas. En este sentido, es preciso conocer la capacidad de atracción que ejercen los atractivos
turísticos de un destino y, en relación a ella, el tiempo y la distancia que un turista que visita el destino está dispuesto a recorrer para
conocer ese atractivo. Si esto es importante para cualquier destino turístico, lo es mucho más para aquellos destinos con una
extensión geográfica considerable, como es el caso de Extremadura en España, en los que las grandes distancias y/o las
infraestructuras de transporte insuficientes o inadecuadas pueden llegar a desincentivar la visita a estos atractivos, con las negativas
consecuencias que esta circunstancia tiene sobre el propio destino. Tomando como caso de estudio la ciudad de Mérida (Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO y pilar básico del desarrollo turístico extremeño), el objetivo del presente trabajo es medir la
capacidad interna de atracción de Mérida a través de un análisis de redes, considerando una doble perspectiva. Por una parte, se
estudia la procedencia de los visitantes que en las diferentes oficinas de turismo de la región indican su intención de visitar Mérida.
Y, por otro lado, se relacionan estas respuestas con la procedencia de los turistas y con la tipología de demanda que la visita. Para
ello, se ha utilizado el módulo de análisis de redes del software ArcGIS 10.4 y la Base Cartográfica Numérica a escala 1:100.000
(BCN100) suministrada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la que se ha implementado la procedencia y las características
más relevantes de los encuestados. En total, se han procesado 16.961 encuestas para llevar a cabo este trabajo empírico. Los
resultados arrojan resultados reveladores, ya que, grosso modo, la capacidad de atracción de la ciudad de Mérida se prolonga hasta
la isocrona de las 2 horas y afecta particularmente a núcleos que disponen de atractivos culturales también de relevancia, como
Cáceres, Plasencia, Trujillo o Badajoz.
Palabras clave: análisis de redes, capacidad de atracción, flujos turísticos, movilidad, tipologías turísticas.

ANALYSIS OF MOBILITY OF TOURIS FLOWS INTO DESTINATIONS: THE INFLUENCE OF THE ORIGIN AND TOURIST TYPOLOGIES. AN
APPLICATION TO THE CASE OF MÉRIDA.
ABSTRACT
Transport infrastructures have become an essential element of the competitiveness of tourist destinations. And not only the
infrastructures that communicate the outbound markets with these destinations, but also those that allow the internal mobility in
the destination by the tourists. In this sense, it is necessary to know the attractiveness of the tourist attractions of a destination and,
in relation to it, the time and distance that a tourist who visits the destination is willing to travel to discover and enjoy these
attractions. If this is important for any tourist destination, it is much more relevant for those destinations with a considerable
geographical extension, such as Extremadura in Spain, where large distances and/or insufficient or inadequate transport
infrastructures can reach discourage the visit these attractions, with the negative consequences that this circumstance has on the
destination itself. Taking as a case study the city of Mérida (UNESCO World Heritage and basic pillar of the tourist development in
Extremadura), the objective of the present work is to measure the internal capacity of attraction of Mérida through a network
analysis, considering a Double perspective. On the one hand, the origin of visitors who indicate their intention to visit Mérida in the
different tourist offices of the region has been analyzed. And, on the other hand, these answers were related to the origin of the
tourists and the type of demand that they represent. For this purpose, the network analysis module of the ArcGIS 10.4 software and
the 1: 100,000 Numerical Cartographic Base (BCN100) supplied by the National Geographic Institute (IGN) was used. In total, 16,961
surveys have been processed to carry out this empirical work.
Keywords: network analysis, attractiveness, tourist flows, mobility, tourist typologies

INTRODUCCIÓN
La atracción de un destino turístico viene determinada por un conjunto de factores intrínsecos y por un conjunto de factores
extrínsecos. Entre los primeros se puede destacar la calidad de sus recursos (conjuntos patrimoniales declarados Patrimonio de la
Humanidad, conjuntos histórico-artísticos, bienes de interés cultural, espacios naturales protegidos, autenticidad de la gastronomía,
etc.), la cantidad y calidad de sus servicios turísticos (alojamiento, restauración, empresas de actividades...), la relación calidad-precio,
la profesionalidad del sector, la amabilidad de sus gentes, etc. Entre los segundos, por su parte, se encuentra, entre otros, la
accesibilidad al propio destino, medida a través del tiempo (o la distancia) de acceso al mismo desde el lugar de residencia habitual
del turista o desde otro destino turístico próximo. La accesibilidad es un factor tan importante que puede generar sinergias tanto
positivas (si el acceso es bueno o excelente, multiplicando la capacidad de atracción del destino) como negativas (si el acceso es
deficiente o malo, restando capacidad de atracción del destino o generando desmotivación entre sus turistas potenciales).
Uno de los ejemplos más claros de la interacción entre oferta turística del destino y accesibilidad al mismo es el caso de Mérida, que
se aborda en el presente trabajo. Mérida no sólo posee una riqueza monumental, patrimonial e histórico-artística de primer orden,
que la ha convertido en la segunda ciudad más visitada de Extremadura, sino que, además, se encuentra situada en el mismo centro
geográfico de Extremadura, en la confluencia de las dos principales carreteras de alta capacidad de la región (las autovías A-5 y A-66)
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y con una excelente conexión viaria con los principios mercados emisores de Extremadura, como son Madrid, Sevilla y, en menor
medida, Lisboa.
El objeto del presente trabajo es analizar la influencia de las infraestructuras de comunicación en la capacidad de atracción de los
destinos turísticos, y más concretamente, demostrar que las buenas comunicaciones por carretera (y, posiblemente también por tren
y avión, si bien estas últimas quedan fuera del alcance de este trabajo) pueden motivar al turista a hacer importantes desplazamientos
(tanto en tiempo como en distancia) para visitar un destino. Para ello, en el primer apartado del trabajo se aborda brevemente la
importancia de las infraestructuras de comunicación, del transporte de viajeros y de la intermodalidad, como elementos básicos para
el desarrollo de los destinos turísticos. Seguidamente, se presenta la realidad de Mérida como principal destino cultural de
Extremadura en conexión, precisamente, con sus buenas comunicaciones por carretera y, paradójicamente, sus deficientes
comunicaciones aéreas y ferroviarias. El tercer epígrafe analiza la movilidad interna de los turistas que visitan Mérida, mediante el
cálculo de los tiempos y de las distancias de desplazamiento desde 51 puntos de la geografía extremeña (aquellos en los que se
ubican las oficinas de turismo de la región) hasta la capital emeritense, tanto para la ruta más rápida como para la más corta. Por su
parte, el cuarto epígrafe analiza la relación existente entre las isócronas de desplazamiento hasta Mérida y algunas características
del perfil del turista que visita la ciudad, demostrando que no todos los turistas están dispuestos a realizar largos desplazamientos
para llegar hasta Mérida. El trabajo finaliza con la presentación de las principales conclusiones alcanzadas en el mismo.

1. LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO CLAVE DE DESARROLLO TURÍSTICO
Las infraestructuras de transportes y comunicaciones aportan un papel estructurante de primer orden a la ordenación territorial, al
condicionar factores claves, como accesibilidad, conectividad, movilidad y definición de ejes y corredores de desarrollo económico y
funcional de base urbana, siendo el turismo urbano-cultural la industria de servicios más dinámica del siglo XXI.
1.1. Infraestructuras de comunicaciones y ordenación del territorio
Autovías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos conforman las infraestructuras básicas de comunicación, como soportes de la
planificación estratégica urbana-territorial y de los sistemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El grado de
conexión de territorios y ciudades a las redes internacionales, nacionales y regionales determina su mayor o menor integración en
las economías globales o su marginación como territorios subsidiados “Morales (2007)”.
La revolución de los transportes del siglo XXI radica, precisamente, en hacer permeables, fluidos y próximos todos aquellos territorios
que por su situación geográfica, nunca lo fueron respecto a los centros nodales de gravitación económica, mediante la coordinación
de los diferentes y complementarios modos de transporte de alta velocidad, con distancias que ya no se miden en kilómetros sino
en tiempos de recorrido (isocronas). La cuantiosa inversión pública en infraestructuras de comunicaciones, al tiempo que articula
territorios, superando aislamientos seculares, interconecta países, regiones, comarcas, municipios, ciudades y territorios de
vocaciones económicas distintas y, por tanto, complementarias, generando nuevos escenarios de rentabilidad, real y expectante.
Las nuevas estrategias territoriales conciben los territorios como soportes de relación con interdependencias espaciales, inducidas
por los sistemas de producción, transporte y globalización de intercambios, que gravitan sobre los nodos urbanos de intercambio
intermodal. El funcionamiento en red determina el grado de intermodalidad o uso concatenado de los diferentes modos de
transporte, con máxima accesibilidad y movilidad, para integrar flujos de personas y mercancías, intensificar las relaciones, optimizar
la interconexión, incrementar la movilidad y disminuir los costes de transferencia de ruptura de carga de un modo a otro, a través de
los centros intermodales de transporte, informatizados y robotizados, que disponen de la mejor renta de situación en las redes
urbanas regionales.
Si la intermodalidad es el pilar sustentante de la cadena logística, la ciudad intermodal, hecha infraestructura, se convierte en el
proyecto urbano de futuro “Aa. Vv. (2008)”. En el mundo globalizado actual, autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
intermodalidad, plataformas logísticas y centros logísticos, como eslabones de las cadenas de flujos funcionando en red, permiten
los intercambios ágiles de personas, mercancías, bienes y servicios y el desarrollo territorial consiguiente de las áreas de influencia.
Por desgracia, y pese a las mejoras experimentadas en algunas infraestructuras a lo largo del autogobierno democrático,
Extremadura, que cuenta con 8.700 km de carreteras y 748 km de ferrocarriles decimonónicos, continúa siendo una región
débilmente comunicada, carente de sistema urbano (7 ciudades, superiores a 20.000 habs. y 7 centros intermedios, entre 20.000 y
10.000 habs.), en retroceso demográfico (1.082.063 habs.) y con fuertes desequilibrios intercomarcales en el dilatado territorio de
41.634 km2, sin posibilidades de asumir el papel de centro logístico del Oeste peninsular en el suroeste comunitario.
1.2. Infraestructuras de comunicaciones y desarrollo turístico
La relación entre infraestructuras de comunicación y turismo es de causa-efecto. Si el turismo se define por la movilidad de viajeros
entre origen y destino, el transporte como subsector terciario de primer nivel facilita dicho desplazamiento, utilizando diversos
modos de transporte (vehículos motorizados) que discurren por infraestructuras de comunicaciones específicas (tierra, mar y aire)
en función del alcance y que se complementan en redes.
Aunque ambos pueden cumplir con las demandas de movilidad del viajero, conviene diferenciar el transporte público del transporte
turístico, por cuanto éste facilita la accesibilidad al destino de forma más rápida, eficiente y especializada, y permite la movilidad en
destino. En consecuencia, cualquier política de desarrollo turístico ha de soportarse en la planificación y gestión de las
infraestructuras de transporte, para mejora de la competitividad y de la accesibilidad turística con los menores costes de
desplazamiento.
La imagen de “Marca España” se sustenta en gran medida sobre el transporte turístico, por cuanto la primera y última imagen que
tiene un turista de un destino son los servicios de transporte, y de sus fortalezas o debilidades dependerá en gran medida la valoración
de las experiencias turísticas, junto a la calidad de la oferta hotelera y a los restantes servicios de restauración, precios, seguridad y
cualificación del destino.
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Según datos del turismo receptor en España de Statista (2017), de los 75.613.230 turistas internacionales que llegaron a España en
2016, 60.582.410, el 80,1%, lo hicieron por aeropuertos, 13.088.400, el 17,3% por carretera, 1.578.300, un 2,1% por puertos y 364.120
(0,5%) por ferrocarril. Sin duda alguna, de los cuatro modos de transporte (aeroportuario, autoviario, ferroviario y portuario) el
transporte aéreo se sitúa en lugar relevante, acaparando el 80% de los flujos internacionales y el 41,4% (38,2 millones) de los
desplazamientos interiores de los españoles.
Si para la economía global, la intermodalidad en el manejo de las mercancías y el just in time son los factores clave de la
competitividad empresarial y del logro de mayores beneficios por abaratamiento de costes, para el turismo, como primera industria
española de servicios, la intermodalidad entre los cuatro sistemas globalizados de transporte garantiza la accesibilidad y la
conectividad entre destinos, mediante gestión informática de venta de billetes integrados y la necesaria reducción de impuestos y
tasas.

2. MÉRIDA COMO ICONO DEL TURISMO CULTURAL EN EXTREMADURA
2.1. Recursos turístico-patrimoniales
Por Decreto 328/1973, de 8 de febrero, la Dirección General de Bellas Artes declaró a Mérida Conjunto Monumental HistóricoArqueológico, en razón a:
“La ciudad de Mérida es posiblemente la que conserva el mayor y más importante número de monumentos de la civilización romana
en España. De todos son conocidos el Teatro y el Anfiteatro, los restos del Circo, los grandes acueductos de San Lázaro y de los
Milagros, el puente sobre el Guadiana, los restos de las murallas, los monumentos funerarios, y junto a ellos, templos como el de
Diana, arcos como el de Trajano, termas, restos de un puerto fluvial, diversas casas con mosaicos, y en suma una riqueza de vestigios
históricos y arqueológicos, en gran parte visibles y en gran parte ocultos en zonas todavía por explorar y excavar. Si se añade a lo
anterior la importancia que tuvo Mérida en la época paleocristiana, la que alcanzó como capital de la Lusitania, durante la época
visigoda y la que mantuvo después de la conquista musulmana que contempló la construcción de la Alcazaba, resulta indudable la
extraordinaria importancia histórica y arqueológica de esta singular ciudad. Por todo lo cual y para evitar que tan importantes valores
puedan ser modificados o alterados con perjuicio para nuestro patrimonio cultural, se hace necesario la declaración de Conjunto
Histórico-Arqueológico, a favor de diversas zonas de la ciudad en las que dichos valores se comprenden de manera acusada”. (BOE,
nº 50, de 27 de febrero de 1973).
Figura 1. Delimitación del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida

Fuente: Google Earth.

El Comité del Patrimonio Mundial, en la Sesión 17 de 1993 acordó la inscripción del Conjunto Arqueológico de Mérida en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO con el número de Bien 664, por los Criterios iii y iv. “Campesino (dir.) et al, (2003)”.
Criterio iii.- El Conjunto Arqueológico de Mérida es un excelente ejemplo de una ciudad romana implantada en un territorio
conquistado y construida de acuerdo con todos los preceptos de diseño urbano romano. Es especialmente notable, ya que su papel
durante el Imperio fue importante tanto en la vida política como económica al ser la colonia designada capital de una provincia
romana, Lusitania, y, posteriormente, con la reforma de Diocleciano, capital de la Diócesis de Hispania. Temporalmente, fue sede
regia de dos pueblos germanos: los suevos y los visigodos y capital de la frontera inferior durante la época árabe. Por ello Mérida
conserva una arquitectura coherente con su papel de capital, romana y de otras épocas, con elementos muy representativos como
las murallas reforzadas en época visigoda o que se haya mantenido en pie la basílica de Santa Eulalia (personaje histórico local que
determinó con su martirio que la ciudad fuese el punto de peregrinación más importante en la Península) y otras iglesias
paleocristianas como Casa Herrera o Santa Lucía del Trampal. De la época árabe contamos con la Alcazaba y su aljibe singular, muy
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monumentales, siendo una fortaleza de traza bizantina por ser la más antigua (y en mejor estado) de las que se edificaran en la Alta
Edad Media”.
Criterio iv.- “El Conjunto Arqueológico de Mérida incluye en su inventario los edificios más representativos de una ciudad romana,
incluyendo los edificios de espectáculos (teatro y anfiteatro), los de arquitectura pública del Foro y otros espacios de poder (foro
provincial), obras de ingeniería, como puentes, el dique, el tajamar y sistemas de conducción de aguas limpias y sucias; o edificios
religiosos, como el denominado Templo de Diana o el templo de Marte. Pero también dispone de magníficos ejemplos de arquitectura
doméstica como la Casa del Anfiteatro, La Casa Basílica, o la Casa del Mitreo, que representan la vida cotidiana. El discurso histórico
se puede seguir con edificios representativos de otros periodos significativos de la historia como las basílicas paleo-cristianas de Santa
Eulalia y Casa Herrera o la Alcazaba de época musulmana”.
Cuadro 1. Bienes de Interés Cultural, declarados e incoados en Mérida.
Ciudad
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Bien
Restos del Templo Romano de Marte
Puente Romano sobre el Guadiana
Templo Romano de Diana
Teatro Romano
Pantano de Proserpina
Iglesia parroquial de Santa Eulalia
Dolmen del prado de Lácara
Columbarios romanos
Acueducto de San Lázaro (siglo XVI)
Arco Romano de Trajano
Termas en C/ General Aranda
Convento de San Andrés
Convento de San Andrés
Casa del Mitreo
Casa del Anfiteatro
Acueducto Romano de los Milagros
Alcazaba – Conventual
Basílica romana-cristiana (Casa Herrera)
Anfiteatro romano
Conjunto Histórico Arqueológico
Convento de Santa Eulalia (Convento de las Freylas)
Circo Romano
Museo Arqueológico
Puente Romano sobre Albarregas
Biblioteca Pública del Estado
Convento de Loriana
Plaza de Toros del cerro de San Albín

Categoría
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Delimitación entorno
Zona arqueológica
Zona arqueológica
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Conjunto Histórico
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento

Monumento
Incoado
DOE 24-12-2014
Fuente: Consejería de Cultura. Dirección General de Patrimonio. Elaboración propia.

Fecha declaración
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
DOE: 29/10/1992
DOE: 09/12/1997
BOE: 19/09/1990
DOE: 26/11/1991
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
BOE: 270-3-1973
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
Gaceta de Madrid 03/01/1913
BOE: 29-06-1985
DOE: 18/11/2013
Publicada Incoación BOE
12-02-2015

En el Cuadro 1 se relacionan los recursos turístico-patrimoniales de Mérida: 27 Bienes de Interés Cultural (BIC) (26 declarados y 1
incoado, con categoría de Monumentos desde su temprana declaración en 1913). Dos iconos turísticos emblemáticos, convertidos
en productos turísticos de gran atractivo y potencial, concentran el interés de los visitantes: el Museo de Arte Romano, por
arquitectura de Rafael Moneo y contenidos expositivos, y el Festival Internacional de Teatro Clásico, con 62 ediciones a sus espaldas,
por su gran proyección externa y por su condición de evento rentable de la programación turística extremeña.
2.2. Infraestructuras de accesibilidad y problemas de conectividad
La excelente posición territorial de Mérida, como nodo central de Extremadura, remonta sus antecedentes a la elección romana de
Emerita Augusta como capital de la Lusitania, montada sobre la calzada de comunicaciones meridianas S-N. de la Vía de la Plata
“Gurría; Mora; Sánchez; Alberca (1992)”. En la segunda mitad del siglo XVIII, la estrategia borbónica de comunicaciones radiales con
centro en Madrid abandonó la trasversalidad histórica E-O. por el Valle del Tajo, dirigiéndola por el Valle del Guadiana a través de la
Carretera General de Extremadura (Madrid-Mérida-Badajoz). Un siglo después, con Isabel II se consagró la red radial de transportes
por carretera y de ferrocarriles paralelos, convirtiendo la Carretera General de Extremadura en N-V y trazándose en 1864 la primera
línea de ferrocarril internacional (Madrid-Ciudad Real-Mérida-Badajoz-Lisboa) de ilógico recorrido.
En el tránsito del siglo XX al XXI, la ciudad de Mérida reforzó su situación en la encrucijada de comunicaciones N-S / E-O de
Extremadura y del Oeste español con la transformación de las carreteras radiales en autovías de alta velocidad y capacidad. La N-V
se convirtió en Autovía de Extremadura o del Suroeste (A-5/E90) en 1995 y la Vía de la Plata se transformó en Autovía Ruta de la
Plata Gijón-Sevilla (A-66/E803) en 2015. Por lo que respecta a la red de ferrocarriles, se mantiene la línea internacional MadridBadajoz (km 453), habiéndose suprimido en 2011 la línea de largo recorrido del tren Arco García Lorca (Badajoz-Barcelona) y en la
estación de Mérida confluyen otras líneas: Mérida-Zafra-Los Rosales (Sevilla), puesta en servicio en 1879, y la línea 74 de media
distancia (Cáceres-Mérida). En la actualidad, se mantiene en expectativa de construcción y terminación la línea internacional del AVE
o TVA en su defecto (Madrid-Navalmoral-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz-Lisboa), que reforzará la conexión de Mérida con Madrid
y Lisboa a largo plazo, dado que el trazado entre Lisboa y la frontera de Caia-Badajoz se encuentra aún inédito.
Y en materia de comunicaciones aéreas, tan esenciales para el desarrollo turístico, la situación es pésima, lo que hipoteca la
conectividad con los grandes aeropuertos de Madrid-Barajas, Lisboa y Porto, difusores de viajeros internacionales. El aeropuerto
militar de la base aérea de Talavera la Real, a 17 km de Badajoz, con uso civil compartido y horarios restringidos, no resuelve el
problema de la accesibilidad aérea a Mérida.
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En consecuencia, Extremadura no podrá convertirse en destino turístico competitivo mientras los gobiernos estatal y autonómico no
aborden de una vez la mejora sustancial de la infraestructura histórica de transportes y comunicaciones, obsoleta, incoherente y sin
conectividad, con sus repercusiones sobre la postergación económica y turística de una región de Objetivo I en la ultraperiferia
suroccidental comunitaria. Extremadura es una región manifiestamente postergada para los presupuestos estatales de
infraestructuras de transportes y comunicaciones, lo que condiciona su comprometido despegue económico “Gurría, (1996; 2003)”.
Ni al “Ministerio de Fomento (2004)”, ni a las mimadas regiones del Arco Mediterráneo les interesa reconocer que el Oeste peninsular
es una plataforma logística intercontinental entre Europa y África, unida por el eje estructurante N-S de la A-66 (Gijón-SevillaAlgeciras), vertebrador de los Arcos Atlántico-Mediterráneo-Norte de África y paso obligado de los flujos de personas y mercancías
intercontinentales. Extremadura, como región bisagra del Oeste peninsular, debería de ser la plataforma logística intercontinental
de la Península Ibérica entre Europa y África, porque se encuentra en la encrucijada-hinterland de los macro-puertos de Sines
(Algrave), Algeciras (Andalucía) y Tánger-Med (Marruecos), los mayores de la cuenca mediterránea y de la fachada suroccidental
europea, sobre los que deberían de gravitar las nuevas centralidades de cooperación transfronteriza peninsular: el Oeste, convertido
en Centro “Campesino y Senabre, (2009)”. En consecuencia, las decisiones políticas estatales que se tomen sobre infraestructuras de
comunicaciones, intermodalidades de transporte y centros logísticos, por su trascendencia presente y futura, habrían de estar
fundamentadas en criterios de comprensión global de las lógicas económicas externas y del funcionamiento urbano en red, y no en
miopes intereses políticos, para superar las endogamias regionales y locales que tanto perturban el desarrollo “Campesino, (2010)”.

3. CAPACIDAD DE ATRACCIÓN DE MÉRIDA DENTRO DEL DESTINO TURÍSTICO EXTREMADURA: ANÁLISIS AGREGADO
Como ha quedado reflejado en los apartados anteriores, Mérida representa en la actualidad el principal atractivo cultural de
Extremadura. Además, su posición geográfica privilegiada en la región, en la confluencia de las dos principales vías de comunicación
que articulan la comunicación por carretera dentro de la misma (la A-5 y la A-66), contribuye a potenciar este atractivo y a convertir
a la ciudad de Mérida en uno de los destinos turísticos más visitados por los turistas que cada año llegan a la región. El objetivo de
este apartado es realizar una aproximación a la capacidad de atracción de Mérida como destino turístico, capacidad que será medida
a través de los kilómetros (y de la distancia) que los turistas que visitan otros puntos de la región están dispuestos a recorrer para
visitar también Mérida. Para ello, se ha utilizado como base informativa para todos los cálculos que se presentarán en este y en el
próximo apartado las encuestas realizadas durante los años 2014, 2015 y 2016 en la Red de Oficinas de Turismo de Extremadura por
el Observatorio de Turismo de Extremadura “Junta de Extremadura, (2015, 2016, 2017)”. En dichas encuestas se preguntaba a los
turistas que indicasen si habían visitado (o visitarían) la ciudad de Mérida durante su estancia en la región. La ficha técnica de la
encuesta es la que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Ficha técnica de la encuesta
Universo:
Tamaño de la muestra:
Muestreo:
Nivel de confianza:
Tipo de encuesta:
Error muestral:
Fecha de realización:
Fuente: elaboración propia

Turistas y excursionistas que han visitado la ciudad de Mérida.
16.961 encuestas.
Aleatorio simple entre los turistas y excursionistas que han pasado por las oficinas de turismo localizadas en
Extremadura y que han visitado la ciudad de Mérida.
95%
Cuestionario en papel cumplimentado por los turistas y excursionistas encuestados en la Red de Oficinas de Turismo
de Extremadura, y enviado posteriormente por el personal de dicha Red mediante documento de Google Docs.
Para un nivel de confianza del 95%, y para el caso más desfavorable (p=q=0,50) el error muestral máximo es del ±
0,8%.
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016

La información disponible en el elevado volumen de encuestas realizadas en las que los turistas han visitado Mérida, con
independencia de la zona de Extremadura en la que se encontraban (16.961), ha permitido determinar cómo se distribuyen estos
visitantes en función del lugar de origen de la región desde el que se desplazaron para llegar a Mérida, así como la distancia recorrida
y el tiempo invertido para llegar hasta Mérida (considerando tanto la ruta más rápida como la más corta) y la velocidad media
alcanzada en dicho desplazamiento en la ruta rápida y en la ruta corta.
Para realizar los cálculos de tiempos y distancias se ha utilizado la metodología del análisis de redes en ArcGIS (extensión Network
analysis), la cual permite encontrar la mejor ruta posible para desplazarse de un lugar o otro en un espacio geográfico. Esta mejor
ruta puede ser la ruta más rápida o la ruta más corta, dependiendo de la impedancia que se emplee. En el análisis de redes, la
impedancia es el criterio para determinar cuál es la mejor ruta para desplazarse de un punto a otro. Así, si la impedancia es el tiempo,
es evidente que se elegirá la ruta más rápida, puesto que la mejor ruta posible es aquella en la que se invierta menos tiempo para
recorrer la distancia entre el origen y el destino. Por el contrario, si la impedancia es la distancia, entonces se elegirá la ruta más
corta, dado que la mejor ruta posible será aquella en la que se recorra la menor distancia posible entre el origen y el destino, con
independencia del tiempo invertido para cubrir esta distancia.
El Cuadro 3 recoge el tiempo invertido y la distancia recorrida por los turistas para desplazarse desde el punto de origen hasta Mérida,
así como la distribución del total de turistas analizados en función del punto de Extremadura desde el que partieron para llegar hasta
Mérida y la velocidad media del trayecto realizado. Pues bien, como se puede observar, los desplazamientos más frecuentes desde
un punto de la región hasta Mérida son aquellos que tienen su origen en Cáceres (6,5%), Plasencia (5,5%), Badajoz (5,2%), Trujillo
(4,8%) y Hervás (4,2%). Todos estos puntos de origen están unidos con Mérida mediante una carretera de alta capacidad, en este
caso, una autovía (la A-5 en los casos de Badajoz y de Trujillo, y la A-66 en los casos de Cáceres, Plasencia y Hervás). Estos datos
demuestran claramente la importancia de las vías de la comunicación en la capacidad de atracción de los destinos turísticos, ya que,
además de los recursos turísticos y de los productos y servicios que dichos destinos ofrezcan, la buena o excelente accesibilidad
(medida en un tiempo de acceso reducido gracias a desplazamientos más rápidos por carreteras en las que la velocidad media
permitida sea más elevada) es un factor claramente determinante de la capacidad de atracción de dichos destinos. Considerando
tanto la ruta más rápida como la ruta más corta, el Cuadro 3 muestra que los origenes en los que el desplazamiento hasta Mérida
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tienen asociado un tiempo más reducido (menos de 45 minutos) son Almendralejo (27 minutos), Alange (entre 31 y 32 minutos),
Villafranca de los Barros (36 minutos) y Medellín (44 minutos). Sin embargo, los turistas procedentes de estos origenes que han
visitado Mérida durante el período de tiempo analizado representan únicamente el 9,3% del total. Esto significa que más del 90% de
los turistas que visitan Mérida están dispuestos a realizar desplazamientos de 45 minutos o más para llegar a la capital autonómica,
lo que da una idea clara del interés turístico que despierta la misma. De hecho, la distancia media que recorren los turistas para visitar
Mérida es de 118,4 kilómetros, si se opta por la ruta más rápida y de 116,8 kilómetros si se opta por la ruta más corta. Esto significa
que los turistas que visitan Mérida invierten una media de 96,4 minutos desde el destino turístico extremeño visitado en origen, si
se utiliza la ruta más rápida, unos 2 minutos menos que si se utiliza la ruta más corta (98,5 minutos).
Cuadro 3: Movilidad interna de turistas hacia Mérida (1 de 2)
ORIGEN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Alange
1,8%
26
31
21
32
50,3
39,4
10,9
Alburquerque
1,2%
101
87
85
96
69,7
53,1
16,5
Alcántara
2,4%
131
121
131
121
65,0
65,0
0,0
Aliseda
0,2%
97
78
97
78
74,6
74,6
0,0
Almendralejo
2,3%
29
27
29
27
64,4
64,4
0,0
Arroyo de la Luz
1,0%
88
72
88
72
73,3
73,3
0,0
Arroyomolinos de Montánchez
1,2%
47
46
47
46
61,3
61,3
0,0
Azuaga
1,2%
127
105
127
105
72,6
72,6
0,0
Badajoz
5,2%
61
54
61
54
67,8
67,8
0,0
Baños de Montemayor
0,6%
190
123
190
123
92,7
92,7
0,0
Cabezuela del Valle
1,2%
183
147
183
147
74,7
74,7
0,0
Cáceres
6,5%
78
66
78
66
70,9
70,9
0,0
Caminomorisco
0,5%
198
152
198
152
78,2
78,2
0,0
Cañamero
0,3%
110
107
110
107
61,7
61,7
0,0
Casares de Hurdes
1,0%
223
186
223
186
71,9
71,9
0,0
Castuera
1,1%
98
105
92
117
56,0
47,2
8,8
Coria
2,9%
177
117
177
117
90,8
90,8
0,0
Don Benito
2,9%
50
56
49
66
53,6
44,5
9,0
Feria
1,2%
66
61
60
62
64,9
58,1
6,9
Fregenal de la Sierra
0,0%
102
91
102
91
67,3
67,3
0,0
Fuentes de León
1,6%
117
97
117
97
72,4
72,4
0,0
Guadalupe
3,0%
127
126
127
126
60,5
60,5
0,0
Guijo de Granadilla
0,2%
186
124
186
124
90,0
90,0
0,0
Herrera del Duque
0,3%
137
135
137
135
60,9
60,9
0,0
Hervás
4,2%
187
121
187
121
92,7
92,7
0,0
Higuera la Real
0,2%
108
98
108
98
66,1
66,1
0,0
Hornachos
0,7%
70
66
70
66
63,6
63,6
0,0
Hoyos
0,0%
206
146
206
146
84,7
84,7
0,0
Jaraíz de la Vera
0,8%
180
128
180
128
84,4
84,4
0,0
Jarandilla de la Vera
0,9%
188
143
188
143
78,9
78,9
0,0
Jerez de los Caballeros
2,0%
100
95
100
95
63,2
63,2
0,0
Jerte
0,5%
189
154
189
154
73,6
73,6
0,0
Llerena
1,7%
97
76
97
76
76,6
76,6
0,0
Malpartida de Cáceres
0,4%
80
62
80
62
77,4
77,4
0,0
Medellín
3,0%
42
44
42
44
57,3
57,3
0,0
Mérida
13,5%
0
0
0
0
Monesterio
1,7%
102
67
102
67
91,3
91,3
0,0
Montehermoso
0,3%
171
121
171
121
84,8
84,8
0,0
Moraleja
0,2%
157
121
157
121
77,9
77,9
0,0
Olivenza
4,0%
106
85
90
87
74,8
62,1
12,8
Plasencia
5,5%
153
104
153
104
88,3
88,3
0,0
Santos de Maimona, Los
2,1%
58
45
58
45
77,3
77,3
0,0
Talarrubias
0,6%
111
106
111
106
62,8
62,8
0,0
Torrejón el Rubio
0,3%
132
103
126
131
76,9
57,7
19,2
Trujillo
4,8%
90
66
86
89
81,8
58,0
23,8
Valencia de Alcántara
0,8%
138
129
138
129
64,2
64,2
0,0
Villafranca de los Barros
2,1%
44
36
44
36
73,3
73,3
0,0
Villanueva de la Serena
2,6%
58
57
58
57
61,1
61,1
0,0
Villanueva de la Vera
0,5%
197
157
197
157
75,3
75,3
0,0
Villarreal de San Carlos
3,2%
165
115
147
125
86,1
70,6
15,5
Zafra
2,9%
62
52
62
52
71,5
71,5
0,0
Zalamea de la Serena
0,5%
98
103
96
117
57,1
49,2
7,9
Fuente: elaboración propia.
(1) Porcentaje sobre el total de turistas. (2) Distancia en la ruta rápida (en kilómetros). (3) Tiempo en la ruta rápida (en minutos). (4) Distancia en la
ruta corta (en kilómetros). (5) Tiempo en la ruta corta (en minutos). (6) Velocidad media en la ruta rápida (en kilómetros/hora). (7) Velocidad media
en la ruta corta (en kilómetros/hora). (8) Diferencia entre la velocidad media de la ruta rápida y de la ruta corta (en kilómetros/hora). Fuente:
elaboración propia.

De manera más detallada, es posible establecer diferentes isocronas (definidas en términos de intervalo de minutos de
desplazamiento hasta Mérida) y determinar el porcentaje de turistas incluidos en cada una de estas isocronas. Dejando al margen
los turistas que van expresamente a visitar Mérida (un 13,5% del total) y que, por tanto, no tienen que realizar desplazamiento alguno
interno en la región, esta distribución de porcentajes de turistas en función de las isocronas consideradas es la siguiente:
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- Menos de 60 minutos: 26,3%.
- Entre 60 y 90 minutos: 23,3%.
- Entre 90 y 120 minutos: 19,5%.
- Más de 120 minutos: 17,5%.
Por tanto, si bien es lógico pensar que a medida que aumenta el tiempo de desplazamiento hasta Mérida el porcentaje de turistas
que están dispuestos a desplazarse hasta ella debe reducirse, lo cierto es que los datos vuelven a poner de nuevo de manifiesto la
gran capacidad de atración turística que tiene la capital de Extremadura. Si algo más de una cuarta parte de los turistas realizan un
desplazamiento inferior a una hora, casi un 20% está dispuesto a realizar un desplazamiento entre una hora y media y dos horas para
visitar Mérida, y otro 17,5% de turistas dedica más de dos horas para desplazarse desde otro punto turístico de la región hasta la
ciudad emeritense. Así pues, el hecho de que casi un 40% de los turistas haya realizado desplazamientos superiores a una hora y
media para visitar Mérida es una realidad muy sintomática de hasta qué punto Mérida es una visita obligada para la mayor parte de
los turistas que llegan a Extremadura.
Finalmente, otro análisis interesante que se desprende del Cuadro 3 es aquel que se deriva del cálculo de la diferencia de velocidades
medias que se pueden alcanzar al realizar el desplazamiento hasta Mérida a través de la ruta más rápida o de la ruta más corta. Pues
bien, las dos terceras partes de los turistas que visitan Mérida (65,4%) se desplazan hasta ella en una única ruta óptima (el análisis
de redes indica que la ruta más rápida y la ruta más corta es la misma), ya que la diferencia de velocidades medias es nula. Por el
contrario, una quinta parte de los turistas que visitan Mérida, el 21,1%, (queda excluido del análisis el 13,5% de turistas que no
realizan desplazamiento) tiene la posibilidad de llegar a su destino eligiendo la ruta más rápida o la ruta más corta, las cuales son,
para este subgrupo de turistas, rutas diferentes. Para estos turistas (cuyo punto de origen ha sido Alange, Alburquerque, Castuera,
Don Benito, Feria, Olivenza, Torrejón el Rubio, Trujillo, Villarreal de San Carlos o Zalamea de la Serena) la velocidad media de su
desplazamiento a través de la ruta más rápida es siempre superior a la velocidad media que alcanzan si optan por la ruta más corta,
obteniéndose, por tanto, una diferencia positiva en el Cuadro 3. Pues bien, en estos casos, la ruta más rápida supone un incremento
de un 9,4% en la distancia con respecto a la ruta más corta, pero una reducción del 11,9% en el tiempo de desplazamiento. Si se tiene
en cuenta que la ruta más rápida transcurre en su totalidad (en el caso de Trujillo) o en parte (en los restantes casos) por una autovía
o una carretera de alta capacidad, se evidencia claramente la necesidad de disponer de buenas comunicaciones por carretera que
unan el origen y el destino de los turistas, ya que éste puede ser un factor que incentive la visita a Mérida y, en consecuencia,
aumentar su capacidad de atracción. Una reducción de un 12% en el tiempo de desplazamiento si se dispone de vías rápidas puede
motivar al turista a desplazarse para visitar Mérida, de la misma forma que la ausencia de estas vías rápidas puede llegar a desmotivar
su visita a la capital emeritense.

4. ANÁLISIS DE LAS ISOCRONAS DE DESPLAZAMIENTO A MÉRIDA EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA Y DE LA MOTIVACIÓN DEL
TURISTA
Tomando como referencia las isocronas consideradas en el apartado anterior, cabría preguntarse si la disposición del turista que
visita Mérida a invertir un tiempo determinado en el desplazamiento varía en función de diversas características que determinan su
perfil, como pueden ser su edad, su procedencia y su motivación turística. Por esta razón, en este apartado se lleva a cabo un análisis
desagregado del porcentaje de turistas incluido en cada isocrona en función de estas variables, con el objeto de intentar identificar
las características diferenciales de los turistas que están dispuestos a realizar desplazamientos más largos en términos de tiempo,
frente a las de aquellos otros que no están dispuestos a realizar desplazamientos tan largos, o incluso que no se desplazan para visitar
Mérida (isocrona de 0 minutos).
El Cuadro 4 muestra la distribución de la edad, de la procedencia y de la motivación de los turistas que visitan Mérida en función del
tiempo de desplazamiento que éstos están dispuestos a asumir.
Cuadro 4: Características de los turistas que visitan Mérida en función de la isocrona en la que se encuentran

EDAD:
Menos de 30 años
Entre 30 y 50 años
Entre 51 y 65 años
Más de 65 años
NS/NC
PROCEDENCIA:
Badajoz
Barcelona
Cáceres
Madrid
Salamanca
Sevilla
Resto de provincias
MOTIVACIÓN:
Conocer el patrimonio históricoartístico
Conocer un espacio natural
Disfrutar de la gastronomía
Observación de aves
Visitar a familiares/amigos
Fuente: elaboración propia.

0
minutos

Menos de 60
minutos

Entre 60 y 90
minutos

Entre 90 y 120
minutos

Más de 120
minutos

15,6%
44,4%
29,9%
9,5%
0,6%

9,4%
41,6%
35,2%
13,6%
0,2%

9,8%
44,2%
34,8%
11,1%
0,1%

8,6%
42,0%
35,9%
12,9%
0,5%

6,4%
42,5%
36,4%
14,6%
0,2%

1,3%
6,4%
1,2%
23,7%
2,2%
4,8%
60,4%

3,7%
7,8%
4,5%
20,3%
2,0%
7,3%
54,4%

3,5%
7,8%
3,3%
18,2%
1,4%
7,0%
58,8%

6,7%
8,8%
2,6%
19,3%
1,4%
7,4%
53,8%

4,1%
8,9%
3,4%
19,1%
2,2%
6,5%
55,8%

43,2%
12,4%
16,4%
2,0%
7,6%

39,4%
13,2%
18,8%
1,9%
19,1%

57,8%
20,8%
25,7%
3,4%
10,8%

46,3%
32,3%
23,7%
8,4%
12,8%

52,1%
43,4%
30,7%
6,3%
10,8%
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Comenzando con el análisis de la edad de los turistas que visitan Mérida, el Cuadro 4 muestra que sólo entre los más jóvenes y entre
los de edad más avanzada se observan ligeras diferencias en la distribución de los mismos. Así, los turistas que tienen menos de 30
años tienen un peso relativo mayor entre aquellos que no se desplazan desde otros destinos extremeños para visitar Mérida, es decir,
que se trasladan directamente desde sus lugares de origen para conocer la ciudad (15,6%) que entre los que están dispuestos a
realizar desplazamientos de entre una hora y media y dos horas (8,6%) o entre los que asumen desplazamientos superiores a las dos
horas (6,4%). Por su parte, los mayores de 65 años tienen un peso relativo más reducido entre los que no se desplazan (9,5%) que
entre aquellos que hacen desplazamientos de entre una hora y media y dos horas (12,9%) o entre los que realizan desplazamientos
que superan la barrera de las dos horas (14,6%). Por consiguiente, parece que los turistas más jóvenes que visitan Mérida están
menos dispuestos a realizar largos desplazamientos desde otros destinos turísticos de la región, que los turistas de edad más
avanzada, algunos de los cuales no tienen inconveniente en realizar un viaje de al menos una hora y media desde otro destino
extremeño que haya recorrido antes durante la misma visita para conocer los atractivos turísticos de Mérida.
Por su parte, el análisis de la procedencia de los turistas españoles (los turistas extranjeros representan un porcentaje reducido en el
conjunto del turismo extremeño) por provincias no desvela diferencias significativas en función del tiempo de desplazamiento, tal y
como muestran los datos presentados en el Cuadro 4. No parece observarse que los turistas que proceden de provincias más alejadas,
como Madrid o Barcelona, estén dispuestos a realizar desplazamientos internos mayores que aquellos otros turistas que proceden
de provincias más cercanas, como Salamanca o Sevilla, o que procedan de la propia región extremeña. En consecuencia, la duración
del viaje realizado desde el lugar de residencia habitual del turista, o los kilómetros recorridos hasta llegar a Extremadura, no parecen
condicionar de forma clara los desplazamientos internos que estos turistas realizan cuando visitan varios municipios o comarcas de
la región y, más concretamente, cuando deciden desplazarse desde otros rincones de Extremadura a visitar Mérida.
Finalmente, el análisis de la motivación de la visita y la disposición a realizar mayores o menores desplazamientos internos dentro de
la región para visitar Mérida sí que parecen mostrar un cierto grado de relación. Así, los turistas que no se desplazan desde otros
puntos de la región, sino que viajan directamente a Mérida para conocerla parecen tener un carácter claramente uni-motivacional.
En efecto, el motivo más importante que señalan estos turistas para ir a Extremadura es conocer su patrimonio histórico-artístico (el
43,2% de los mismos así lo declara), pero están poco motivados para realizar otras actividades en la región, tales como conocer
alguno de los muchos espacios naturales existentes (12,4%), disfrutar de la gastronomía extremeña (16,4%) o visitar a familiares o
amigos (7,6%). Por el contrario, cuanto mayor sea el desplazamiento en tiempo para llegar a Mérida desde otro punto de la geografía
extremeña más multi-motivacional se vuelve el turista. El ejemplo más claro es el de los turistas que realizan desplazamientos de
más de dos horas de tiempo para visitar Mérida, puesto que este segmento no justifica su visita a la región únicamente para conocer
su patrimonio histórico-artístico (52,1%), sino que, además, encuentra gran motivación en la realización de otras actividades de ocio.
Así, por ejemplo, el 43,4% de estos turistas tiene interés en conocer un espacio natural, un 30,7% de los mismos viene a disfrutar de
la gastronomía regional y un 10,8% visita a familiares o amigos. Por tanto, la motivación múltiple en la visita a un destino turístico
dado se vincula con una mayor predisposición para realizar largos desplazamientos dentro de la región y, más concretamente, para
conocer Mérida después de haber visitado otro punto de la geografía extremeña.

5. CONCLUSIONES
El conocimiento de la distancia que un turista en visita a un determinado destino está dispuesto a recorrer para visitar otros atractivos
dentro del mismo destino, en función de la calidad de las comunicaciones, principalmente por carretera, que lo separan de esos
atractivos, es un factor que los gestores públicos y privados del sector turístico deberían de tener en cuenta, puesto que les permitiría
no sólo conocer hasta dónde llega (geográficamente hablando) la influencia de ese atractivo turístico, sino también determinar su
mercado potencial, más allá de la afluencia real de visitante que el atractivo, en particular, o el destino en general, posee. En el
presente trabajo se aportan algunas ideas en relación a esta cuestión, las cuales se enumeran brevemente a modo de reflexiones
que aportan, en opinión de los autores, un valioso conocimiento turístico:
1ª) La movilidad interna de los flujos turísticos dentro de los destinos y la accesibilidad a los atractivos que éstos poseen es un factor
que pocas veces se tiene en cuenta en el diseño de estrategias de desarrollo turístico, cuando en realidad es un factor que puede
llegar a llegar a tener un efecto multiplicador positivo sobre las principales magnitudes turísticas del destino, pero también puede
llegar a producir un deterioro de las mismas, reduciendo la demanda potencial, si las infraestructuras de comunicaciones son
inadecuadas o insuficientes.
2ª) En la economía globalizada del siglo XXI, la conexión o desconexión de los destinos turísticos a las grandes redes internacionales
o nacionales de comunicación (autovías, ferrocarriles, aeropuertos, puertos) determina su integración en los grandes canales de
producción, consumo y comercialización, en un caso, o bien su marginación de los mismos, en el otro.
3ª) Además de la calidad de la oferta hotelera, de los precios o de la seguridad, los servicios de transporte y la accesibilidad de los
destinos turísticos determinan en gran medida la imagen de los mismos y la valoración de las experiencias turísticas.
4ª) La inicial declaración de Mérida como Conjunto Monumental Histórico-Arqueológico y su posterior declaración como Patrimonio
Mundial de la UNESCO la convierte en el principal icono del turismo cultural de Extremadura. La capacidad de atracción turística de
Mérida puede ser potenciada por su excelente ubicación en la confluencia de las dos principales autovías de alta capacidad y
velocidad existentes en la región (A-5 y A-66), pero se está viendo seriamente lastrada por su más que deficiente conectividad con
las infraestructuras de comunicaciones aéreas y ferroviarias.
5ª) La mayor afluencia a Mérida de turistas procedentes de otros puntos de la región se produce desde municipios que están unidos
con la capital emeritense por autovía, como son Cáceres, Plasencia, Trujillo y Hervás, circunstancia que demuestra que el atractivo
de un destino turístico puede verse potenciado si está bien comunicado con otros destinos turísticos próximos.
6ª) El atractivo turístico que tiene Mérida per se, unido a sus buenas comunicaciones por carretera, explican que más de un 90% de
los turistas que la visitan realicen desplazamientos internos en la región de, al menos, 45 minutos. De hecho, la distancia media que
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recorren los turistas desde otros puntos de la región para visitar Mérida es de 118 kilómetros en la ruta más rápida, empleando para
ello un tiempo medio de 96 minutos (116 kilómetros y 98 minutos si se opta por la ruta más corta).
7ª) La evidencia más clara de que Mérida se ha convertido en visita obligada para la mayor parte de los turistas que llegan a
Extremadura es el hecho de que el 40% de ellos están dispuestos a realizar desplazamientos, superiores a una hora y media, desde
otro punto de la geografía extremeña para conocer el gran icono del turismo cultural de la región.
8ª) Las buenas comunicaciones por carretera, al poder circular por autovías o autopistas, hace que el desplazamiento hasta Mérida
por la ruta más rápida reduzca la duración de dicho desplazamiento en un 12%, a pesar de que la distancia se incremente un 9%.
Teniendo en cuenta que los desplazamientos se miden, cada vez más, por el tiempo empleado en los mismos, más que por la
distancia, es indiscutible la importancia de estas buenas comunicaciones para unir los mercados emisores con el destino turístico
visitado.
9ª) Los turistas de más edad (mayores de 65 años) están más dispuestos a realizar largos desplazamientos para visitar Mérida que
los turistas más jóvenes (menores de 30 años). Sin embargo, el mayor o menor desplazamiento de los turistas desde su lugar de
origen hasta Extremadura no guarda relación alguna con los desplazamientos internos que realizan, una vez que están en la región,
para visitar Mérida.
10ª) A diferencia de los turistas que dirigen su visita directamente a Mérida, sin proceder de otros destinos turísticos intermedios,
con perfil de turistas de motivación única por el patrimonio histórico-artístico, cuanto mayor es el desplazamiento interno que realiza
el turista para visitar Mérida más definido es su perfil multi-motivacional (cultura, naturaleza, gastronomía, etc.).
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RESUMO
Nos últimos anos o turismo tem obtido uma considerável atenção dos decisores políticos como actividade económica capaz de induzir
impactos positivos nos territórios e nas comunidades receptoras, mesmo em contexto de abrandamento económico. Aos produtos
turísticos mais tradicionais tem-se vindo a adicionar componentes ligadas ao aproveitamento de recursos patrimoniais, culturais e
criativos, muitas vezes como ofertas complementares. A ideia de turismo criativo, que remete para a oferta de oportunidades aos
visitantes para desenvolver o seu potencial criativo através da participação activa em cursos e experiências de aprendizagem,
características do destino turísticos que visitam (Raymond e Richards, 2000), é uma abordagem introduzida e usada no âmbito
académico mas que também está presente nos documentos estratégicos que têm definido as linhas orientadoras para o
desenvolvimento de políticas públicas e para a aplicação dos fundos estruturais. Esta comunicação pretende debater o conceito de
turismo criativo, sublinhando o seu potencial explicativo para compreender uma determinada forma de turismo e estruturar a
intervenção para estimular as dinâmicas culturais e criativas. Partindo da revisão da literatura especializada no tema, a comunicação
aponta os limites deste conceito, sugerindo em alternativa a noção de turismo de base criativa, que remete para uma prática turística
direcionada para a criação artística e a co-criação ou acumulação de conhecimento de cariz estético e simbólico, que seja fortemente
baseada numa imersão nas dinâmicas e atmosferas específicas de cada território, alavancando dessa forma o sector cultural e criativo
local. A comunicação termina com uma reflexão sobre as implicações, em termos de políticas públicas, de se adoptar como referência
a noção de turismo de base criativa, em vez de um conceito fechado e de abrangência mais limitada como o de turismo criativo, para
o desenvolvimento estratégico de um destino turístico.
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RESUMO
Atualmente, a atividade turística tem uma importância inquestionável no mundo e em Portugal. O Alentejo reúne uma diversidade
de recursos turísticos de interesse, já com alguns produtos consolidados. Apesar de ter registado um crescimento relevante nos
últimos anos ao nível da procura, ainda se debate com inúmeros problemas que levam a que só consiga reter uma parca fatia da
procura turística registada no país. Esta dificuldade acentua-se no Baixo Alentejo, e o concelho de Beja não é exceção. Neste contexto,
o estudo que agora se apresenta é parte integrante de uma dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e
Empreendedorismo e teve por objetivo perceber como pode o turismo ser contributivo para o desenvolvimento deste concelho,
claramente rural, aumentar as oportunidades de emprego e de ocupação e, ainda, ajudar a promover a igualdade de género.
Metodologicamente e após uma revisão da literatura, recorreu-se à aplicação de inquéritos por questionário a visitantes/turistas
nacionais a fim de caracterizar o seu perfil, a sua experiência de visita e o papel que a gestão dos vários espaços pode ter no seu
resultado final. Realizaram-se igualmente entrevistas estruturadas aos responsáveis pelas entidades consideradas representativas
do concelho e da região. Os resultados aferidos irão ser apresentados em pormenor. Adianta-se que, apesar de os inquiridos terem
afirmado que iriam recomendar o concelho de Beja como destino a ser visitado, aos seus familiares e amigos, e os representantes
das entidades estarem de acordo no que respeita à importância do turismo na economia da região, constatou-se que persiste a
grande dificuldade em conseguir agregar vontades e delinear estratégias conjuntas. Este é, sem dúvida, um fator que fragiliza a oferta
turística, assim como é um fator de restrição para o desenvolvimento do turismo e da economia em geral no concelho de Beja.
Palavras-chave: Cultura, Desenvolvimento local, Emprego, Património, Turismo

TOURISM AS A POTENTIATING FACTOR FOR LOCAL DEVELOPMENT: THE CASE OF BEJA
ABSTRACT
Nowadays, the tourist activity has an unquestionable importance in the world and Portugal is no exception. The Alentejo region
possesses a great diversity of tourist resources, and some consolidated products. Although there has been a relevant growth in tourist
demand in the last few years, the region still struggles with various problems which account for the fact that it attracts but a meagre
portion of the country’s tourist demand. This difficulty is more marked in lower Alentejo, and the municipality of Beja is no exception.
In this context, the present study is part of a Master’s dissertation in Community Development and Entrepreneurship and its main
objective was to grasp the ways in which tourism may contribute to the development of this markedly rural municipality and boost
job/work opportunities and gender equality. In methodological terms, and following a review of the existing/relevant literature, a
questionnaire was applied to national visitors/tourists, in order to gather information on their profile, their experience and the role
which the management of the places visited may have had in the overall assessment of the visit/stay. Structured interviews were
also carried out to the heads of the most representative regional and local bodies/entities. The results obtained will be presented in
detail. Although the respondents claimed they would recommend visiting Beja to friends and relatives, and the interviewed
representatives of local/regional bodies unanimously acknowledged the importance of tourism for the regional economy, there is a
perceived difficulty in joining forces and designing common strategies. This is, indeed, an aspect which weakens the tourism supply
and constrains the overall development of both tourism and the economy in the municipality of Beja.
Key words: Culture, Local development, employment, Heritage, Tourism

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, o turismo tem uma relevância irrefutável na economia portuguesa e também na economia mundial, estando a um nível
similar das atividades económicas mais importantes. De acordo Mcintosh e Goeldner (1992), o turismo pode ser visto e entendido
como o somatório dos fenómenos e relações que surgem da interação dos turistas, empresas, governos e comunidades recetoras no
processo de atração e receção destes turistas e de outros visitantes. No entanto, para além de ser um forte impulsor da economia
portuguesa, tem igualmente uma enorme interação com o ambiente, a população, o território, o património natural e construído e
com as comunidades locais. Nos últimos anos, o turismo tem sido objeto de diversos estudos, por diferentes experts da área. A
mobilidade de pessoas e recursos permitem afirmar que o turismo e a consequente globalização são facilitadores de desenvolvimento
económico e social dos destinos, sendo um dos poucos setores da economia que possuí a versatilidade e a flexibilidade de se adaptar
às condições distintas de cada localidade.
Nas últimas décadas, o turismo revela um incremento e diversificação consideráveis permitindo-lhe tornar-se num dos setores da
economia mais fortes e com o crescimento mais rápido no mundo (OMT, 2010:2). Posteriormente, o número de chegadas
internacionais de turistas evidencia uma evolução notável, passando de 25 milhões em 1950 para 277 milhões em 1980, a 438 milhões
em 1990, a 681 milhões em 2000 e atualmente são mais de 1087 milhões (UNWTO, 2016:2). De acordo com a mesma fonte, a
contribuição do turismo para o Produto Interno Bruto (PIB) no mundo estima-se em 10% e 1 em cada 11 empregos é gerado por via
dos setores relacionados com o turismo (UNWTO, 2016:3). Segundo os prognósticos realizados pela OMT (2011:15) o número de
chegadas turísticas internacionais em todo o mundo crescerá, em média, cerca de 3,3% ao ano no período de 2010 a 2030, o que
corresponde a um aumento anual de cerca de 43 milhões de chegadas internacionais. Assim a chegada de turistas internacionais no
mundo superará os 1.400 milhões em 2020 e 1.800 milhões em 2030.
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O Alentejo possui uma multiplicidade patrimonial material e imaterial ao nível da história, da natureza, da gastronomia e das gentes,
o que lhe confere uma identidade única.
A capital de distrito – Beja – está carente de envolvimento ativo e participativo das populações residentes, e de todos os atores que
atuam no território, para que sejam fomentadas a cooperação e complementaridade entre os mesmos e atrair, não só investimentos
locais, mas também externos, assim como permitir a fixação da população e atenuar a descida populacional da região. É por isso
premente que os vários agentes, com poder de intervenção no território, explanem estratégias de desenvolvimento apoiadas nas
potencialidades locais ao nível do património, da cultura e dos recursos naturais, que criem sinergias no âmbito do turismo como
fator de alavancagem do desenvolvimento local.
O objetivo da dissertação, cuja síntese do trabalho de campo agora se apresenta, teve por objetivo verificar a relação que se pode
estabelecer entre o turismo e o desenvolvimento local e aferir algumas condições essenciais que viabilizem o desenvolvimento da
região e, em particular, do concelho de Beja.
Neste trabalho far-se-á, em primeiro lugar, uma breve abordagem aos conceitos referidos – turismo e desenvolvimento local – assim
como uma alusão às potenciais inter-relações que podem ser estabelecidas. Posteriormente, apresentam-se os resultados aferidos
das entrevistas realizadas, dos inquéritos por questionário e, finalmente, algumas conclusões. Termina-se com a apresentação da
bibliografia consultada.

2. BREVE ABORDAGEM CONCETUAL
2.1. Turismo
O turismo, pela sua transversalidade, tem um lugar de charneira na economia portuguesa, europeia e mundial. Trata-se de uma
atividade multidisciplinar, com uma multiplicidade de atores e com uma dimensão económica que, no atual contexto, deve assumir
um importante papel impulsionador, catalisador e organizador do processo de transformação e desenvolvimento de Portugal.
2.1.1. Definição de Turismo
Segundo a OMT (1995:1) o turismo representa o “(…) o conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e
estadas em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de
lazer, de negócios e outros”. Esta definição tem, no entanto, o inconveniente de privilegiar o lado da procura e não referenciar a
oferta. Mathienson e Wall (1982), citados por Cunha (1997:9) definem turismo como sendo o movimento de pessoas para fora das
suas áreas habituais de residência habitual por períodos não inferiores a vinte e quatro horas, bem como os impactos que essas
mesmas pessoas geram a nível das áreas-destino. Apesar da predominância das abordagens pelo “lado da procura”, existe
atualmente uma forte tendência, introduzida pela OMT, no sentido de que o turismo passe a ser perspectivado também pelo “lado
da oferta”, com o objetivo de conhecer o valor e peso reais do mesmo em termos de atividade económica.
2.1.2. O Turismo em Portugal
Terminado o horizonte temporal 2006-2015 do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), um novo documento define uma
ambição de competitividade para o destino do turismo em 2020, denominado “Turismo 2020 - cinco princípios para uma ambição”.
Este estabelece cinco princípios para a concretização da ambição a que se propõe: Pessoa, Liberdade, Abertura, Conhecimento e
Colaboração.
Atualmente, o turismo e as atividades com ele relacionadas representam cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal,
mas com aumentos, como os que se verificaram em 2015 e 2016. Está ainda previsto que a “participação” do turismo na economia
do país possa contribuir para um maior aumento do PIB. De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal (Maio 2017), as
exportações de serviços cresceram 4,4 por cento em 2016, fato que se deveu essencialmente ao contributo da rubrica de “Viagens e
Turismo”.
De acordo com o boletim estatístico do Banco de Portugal (Fevereiro 2017), as receitas da atividade turística de 2016 atingiram os
12,680 mil milhões de euros. Estes resultados representam um aumento de 10,7% face a 2015 e mais de 1,2 mil milhões de euros, o
que representa o maior crescimento absoluto dos últimos dez anos.
2.1.3. O Turismo no Alentejo
O Alentejo apresenta um elevado potencial neste setor, nomeadamente em produtos como a gastronomia, a natureza, a caça e
pesca, e também a própria ruralidade. O desenvolvimento turístico do Baixo Alentejo ainda se apresenta numa fase algo inicial, tanto
do lado da oferta como do lado da procura turísticas, o que é reflexo de políticas nacionais de desenvolvimento que têm estado mais
direcionadas para as vertentes urbanas, para as cidades, e para o desenvolvimento do produto sol e mar, negligenciando um pouco
o que o interior de Portugal tem para oferecer. Na publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE), datada de 15 de Fevereiro
de 2017, acerca da taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros portugueses, refere-se que as dormidas de residentes
aumentaram significativamente no Alentejo (+14,3%). No conjunto do ano de 2016, as dormidas aumentaram no Alentejo 10,8%, já
se tendo verificado, em 2015 um aumento de 10,2%. Segundo os dados do INE, o Alentejo, em 2016, recebeu 296.100 turistas
oriundos de todo o mundo, revelando um crescimento de 10,7 em relação a 2015.
2.2. Desenvolvimento Local
O termo “desenvolvimento local” tem vindo a ser cada vez mais usado nas políticas públicas durante a última década, aos níveis
europeu, nacional e local.
Resumidamente, entende-se que os principais obstáculos ao desenvolvimento local são de 3 ordens estratégicas e que a bibliografia
resume em:
1) Ausência de capital, fruto de organizações financeiras desajustadas;
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2) Dificuldades na obtenção da melhor e mais adequada informação como consequência da marginalidade territorial em que, na
maioria das vezes, se desenvolvem estes processos;
3) Incapacidade de gerar iniciativas e até protagonistas, fato por vezes associado a uma cultura de dependência bem como a uma
fraca ocupação demográfica, que habitualmente se traduz na realidade deste tipo de territórios.
A baixa densidade populacional de uma parte significativa do território português origina um frágil número de recursos humanos,
quer quantitativa quer qualitativamente, o que faz com que exista uma enorme dificuldade no que concerne à mobilização e ao
estímulo na procura de oportunidades. Salienta-se, todavia, que o desenvolvimento local contribuiu para a criação de metodologias
participativas e do envolvimento das comunidades no progresso dos territórios.
2.3. A Relação Turismo / Desenvolvimento Local
O turismo tem-se assumido como sendo uma das atividades económicas com alguma relevância em regiões mais deprimidas, como
é o caso de grande parte do interior de Portugal.
De uma forma geral, é considerado que quando se desenvolve num âmbito mais local pode trazer um conjunto de benefícios que
passam pela revalorização dos recursos patrimoniais, tanto em termos culturais (material e imaterial), como naturais. Paralelamente,
o turismo é potenciador do desenvolvimento de atividades ditas subsidiárias ou complementares, que qualificam e enriquecem a
oferta, de que são exemplo o artesanato e a produção agro-alimentar, nomeadamente no segmento dos produtos regionais que,
dessa forma, beneficiam com o aumento da atividade turística, uma vez que este tipo de produtos é mais procurado. As atividades
relacionadas com a animação, a organização de eventos e a prestação de serviços também beneficiam com o aumento de fluxo de
turistas e visitantes, pois têm mais oportunidades de negócio. Uma daas grandes mais-valias resultante deste tipo de atividade em
regiões mais desfavorecidas, é a criação de postos de trabalho em espaços onde, tradicionalmente, as oportunidades de emprego
são diminutas. As exigências de alguns serviços turísticos implicam uma adequada formação dos recursos humanos, facto que
constitui uma oportunidade para fixar mão-de-obra qualificada nos espaços rurais, ou para qualificar a existente. Outros potenciais
benefícios que merecem referência são a forte possibilidade de atração de outros recursos do exterior (novos moradores,
investimentos, eventos), a instalação de equipamentos e o desenvolvimento de infraestruturas e acessibilidades. É inevitável
constatar que o turismo pode contribuir para garantir a revitalização do tecido económico local, sendo tanto mais forte quanto
conseguir endogeneizar os recursos, as tradições, a história e a cultura de cada região.

3. O CONCELHO DE BEJA
A cidade de Beja localiza-se a 180 km de Lisboa, a 80 Km de Évora, a 100 Km do litoral alentejano, a 60 Km da fronteira com Espanha
e a 135 Km de Faro. Significa, pois, que ocupa uma posição central no sul de Portugal. Este é o principal centro funcional do Baixo
Alentejo, sendo sede de Município e capital do Distrito com o mesmo nome. A cidade de Beja é servida por dois itinerários principais
(IP2 e IP8). O IP2 constitui o eixo de ligação Norte/Sul, enquanto o IP8 é o eixo de ligação Oeste/Este. A cidade é servida pela linha
ferroviária do Sul, encontrando-se a duas horas do centro da capital do País.
É sede de um dos mais extensos municípios de Portugal, com 1 146,44 km² de área e 35 854 habitantes, tendo a cidade cerca de
23.500 habitantes (Censos 2011), subdividido em 12 freguesias (Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro - “Reorganização administrativa
do território das freguesias”). Insere-se na NUT II Alentejo e NUT III Baixo Alentejo. É de realçar, inicialmente na NUT Alentejo, em
2001 que os residentes se situavam nos 776.585 e em 2011 este valor passou para 758.739 pessoas recenseadas pelos Censos de
2011. Alto Alentejo e Baixo Alentejo, apresentam respetivamente quebras na ordem dos 6%, cada.” (INE, 2011:247).
Quadro 1: População residente, famílias, alojamentos e edifícios no Alentejo, Baixo Alentejo e Concelho de Beja, em 2001 e 2011
Alentejo
2001
População Residente
776.585
Famílias
292.898
Alojamentos
423.641
Edifícios
349.946
Fonte: Censos 2011- Instituto Nacional de Estatística

Baixo Alentejo
2011
758.739
306.207
472.831
384.791

2001
135.105
50.110
80.609
70.987

Concelho de Beja
2011
126.602
50.999
85.018
75.111

2001
35.762
13.010
18.082
12.695

2011
35.730
14.278
19.969
13.566

Apesar de diminuir de intensidade, este decréscimo continua bem presente no Alentejo, e mais acentuadamente no distrito de Beja,
tornando-o cada vez mais pobre e envelhecido, podendo mesmo ser caracterizado por vários especialistas no domínio sociológico,
como um “território envelhecido e economicamente deprimido”.
O aproveitamento civil das infraestruturas militares da Base Aérea nº 11 (BA11), perfeitamente operacionais e de boa qualidade,
como é o caso da respetiva pista, foi a "principal razão" justificativa para a construção da plataforma aeroportuária. Os
empreendimentos turísticos de grande dimensão previstos para o Litoral Alentejano e para a zona de Alqueva, que se esperava que
fossem transformar o Alentejo numa região de alto valor turístico foi outra das razões apontadas.

4. RESULTADOS DO TRABALHO DE CAMPO REALIZADO
No âmbito do trabalho de dissertação já mencionado, realizou-se uma investigação-ação baseada em dados primários. Estes foram
obtidos especialmente através da aplicação de entrevistas estruturadas, com perguntas abertas, e de inquéritos. Complementou-se
com a análise que dados secundários, resultado da análise de múltiplos documentos com base em fontes diversas.
Os objetivos gerais das entrevistas foram:


Recolher opinião sobre o impacte do turismo no Concelho (economia, emprego, desenvolvimento regional e local…).
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Perceber a importância do turismo na base económica local.



Percecionar o dinamismo territorial existente e o grau de influência do mesmo no surgimento de questões concretas dentro
do turismo.

Os objetivos específicos traduziram-se em:


Inquirir acerca do entendimento sobre se existe envolvimento/participação dos atores locais, no que concerne ao processo
de desenvolvimento turístico em curso no concelho.



Averiguar, a esse propósito, quais as consequências em termos de desenvolvimento.



Constatar se o modelo existente de governação para o território, reforça essa participação e confere maior sustentabilidade
futura ao processo.

No que concerne aos inquéritos, a amostra foi efetuada a partir dos visitantes e turistas, residentes fora do concelho de Beja, maiores
de 18 anos de idade, mas que residissem em Portugal.
As variáveis do questionário foram criteriosamente selecionadas, elaborando-se questões basicamente fechadas e algumas abertas,
com escalas nominais e ordinais de itens (Escala de Escolha Múltipla Simples, Escala de Likert, Escala de Não Compromisso, Escala de
Check-¬List e Escalas Dicotómica Simples).
A população alvo da investigação é constituída pelo conjunto de todos os turistas e visitantes nacionais que visitassem o concelho de
Beja, no período de 03 de Agosto a 11 de Setembro de 2016, perfazendo um total de cinco semanas.
Quadro 2: Dimensão da Amostra
Visitantes do Castelo e do Posto de Turismo
Origem
2016
Nacionais
Estrangeiros
Total
13.750
19.180
Fonte: Posto de Turismo do Município de Beja
Visitantes Nacionais do Castelo/Posto de Turismo
Posto de
Castelo (3/8
2016
Castelo
Turismo
a 11/9)
Agosto
2.090
871
2552
Setembro
1.538
385
Fonte: Posto de Turismo do Município de Beja. Adaptado.

Total
32.930

Posto de Turismo
(3/8 a 11/9)

Visitantes Nacionais
Inquiridos de
Total pessoas a visitar Beja
3/8 a 11/9
juntamente com o inquirido

939

115

344

Tendo-se tido conhecimento que a contabilização dos visitantes ao castelo são o conjunto de pessoas que nele entram
(individualmente, em família e grupos). Face ao total de 115 inquéritos recolhidos, dos quais 114 foram validados (1 não se
encontrava totalmente preenchido, bem como fomos levados a concluir que foi preenchido por um residente no concelho de Beja),
perfazendo um total de 344 pessoas (crianças, jovens e adultos) que viajavam/visitavam juntamente (incluindo os inquiridos),
contrapondo com o número de visitas que o castelo registou no período em estudo (2552 visitantes nacionais entre 03 de Agosto e
11 de Setembro), e sabendo que nas respostas ao questionário, dos 114, 110 afirmaram que visitaram o castelo, totalizando 96,5%
dos inquiridos, pode-se afirmar que esta amostra é representativa dos visitantes/turistas que estiveram no concelho de Beja no
período em estudo.
Os resultados obtidos por esta investigação resultam de uma amostragem por conveniência, por não terem sido extraídos de uma
forma probabilística, apenas servindo para caracterizar os inquiridos e não deverão ser utilizados de forma generalizada para o
universo, em virtude de não existir a possibilidade de cálculo das suas margens de erro.
O processamento dos dados recolhidos e a análise da informação são etapas fundamentais da investigação. A primeira fase deste
processo inclui a codificação dos dados, que no caso dos inquéritos por questionário foi desenvolvida com o recurso a um software
informático de análise de dados - o SPSS (Statistical Package for Social Sciences – versão IBM SPSS Statistics 24.0), logo após a
conclusão da recolha dos dados.
4.1. Apresentação, análise e interpretação dos resultados
Releva-se que esta investigação procurou verificar, para além das opiniões dos visitantes, na relação que se estabelece entre o
concelho e o turismo, a visão dos responsáveis das várias entidades entrevistadas, e assim ampliar a discussão.
4.1.1. Análise das entrevistas
Os elementos apresentados contribuem sobretudo para a resposta aos objetivos associados às perceções desses profissionais em
relação ao turismo e às determinantes da experiência turística, enquanto fator contributivo para o desenvolvimento do concelho de
Beja.
Os entrevistados advogam que o turismo tem ganho importância do ponto de vista do desenvolvimento económico e social na região.
O turismo é ainda uma atividade ou uma indústria relativamente jovem no Alentejo, ou seja, o inicio da atividade turística com alguma
expressão remonta a meados da década de oitenta, do seculo passado e, portanto, segundo o entrevistado - o representante da
Entidade Regional do Turismo do Alentejo (ERT) - “o peso do turismo na oferta total do país representa cerca de 2,9%, é de fato um
setor ainda em expansão”. Apesar de, nos últimos anos, ter crescido mais que a média nacional, este é um sector que ainda tem um
longo caminho a percorrer. O turismo tem uma importância muito elevada para qualquer região. No entanto, no concelho de Beja e
para a maioria dos entrevistados, a importância atribuída é média ou até mesmo baixa, podendo-se fazer muito mais.
A maioria dos entrevistados não reconhece que existam estratégias que impulsionem o desenvolvimento do concelho pela via do
turismo. Afirmam os representantes do Núcleo Empresarial da Região de Beja, do Instituto Politécnico de Beja e da Associação de
Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja que a gestão camarária deve ajudar mas não ser a entidade responsável por si só
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na medida em que a sua área de atuação insere-se na esfera pública, caberá aos privados, a seu ver, promover esse desenvolvimento.
Este extremar de posições não é, de todo, positivo, já que o famigerado desenvolvimento só poderá resultar da articulação
público/privado. Este é, pois, um fato revelador de uma certa deficiência orgânica e estrutural da região.
De forma a perceber o dinamismo territorial existente e o grau de influência do mesmo no surgimento de questões concretas no
âmbito do turismo, procurou-se relacionar as duas dinâmicas apuradas e verificar a existência de uma relação bidirecional
compreendida pelos entrevistados entre o turismo e o território para, desta forma, esclarecer os condicionalismos recíprocos que
eles podem exercer entre si. Foi consensual que o turismo é claramente uma atividade que gera emprego. No Alentejo, o turismo
tem sido um fator muito importante na criação direta e indireta de emprego e dessa forma tem contribuído para a economia local.
Em seguida procurou-se percecionar a presença, ou não, de entendimento a propósito do envolvimento/participação dos atores
locais, no que concerne ao processo de desenvolvimento turístico em curso no concelho de Beja. Como é sabido as parcerias e o
trabalho em rede são potenciadoras para melhorar o desempenho de qualquer setor de atividade. No entanto, aquilo que é referido
pelos entrevistados relativamente ao concelho, é que estas não existem. “Ninguém trabalha em rede”, afirmou o representante da
Associação para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja, sendo também este o sentimento expresso pelos demais
entrevistados, sublinhando que este é um dos maiores erros que existe na região. As parcerias que eventualmente possam existir,
são ainda de carater muito informal. A Entidade Regional de Turismo está a tentar, através do dialogo com os empresários, criar
dinâmicas de rede. No que se refere ao concelho de Beja, o representante da ERT refere que este “já começa a ter alguma expressão
turística, nomeadamente dentro do número de dormidas, é necessário criar articulação e complementaridade entre produto, e
alguma integração em termos de negócio, que só é possível se existir alguma proximidade e alguma cumplicidade entre os agentes,
e isso normalmente acontece nas redes”.
Também indicado, pelo representante da ALENTEJO XXI - Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural, como necessário,
é a criação de uma figura institucional, por exemplo, um Concelho Municipal do Turismo, com a preocupação de reunir todos os
operadores e interessados em torno de um objetivo comum que tenha a ver com a promoção do turismo no concelho de Beja. Este
órgão serviria para delinear objetivos e estratégias a médio e longo prazo de forma realizar uma abordagem à indústria do turismo
de forma estruturada e consistente.
Por fim, procurou-se constatar se o modelo de governação existente para o território, reforça essa participação e confere
sustentabilidade futura ao processo. Neste contexto, é indicado como o maior desafio para o desenvolvimento do turismo no
concelho de Beja, o fato de este trabalhar e atuar de forma a não poder ser negativamente afetado pela polarização à volta de Évora,
ou seja, Beja deverá apelar fundamentalmente à dimensão da sua relação preferencial com o Algarve, na medida em que o mercado
de proximidade parece ser fundamental para o concelho de Beja: “pode ter aí uma oportunidade muito interessante”, afirmou o
representante da ERT. Também é consensual que será determinante a dimensão de relacionamento com Alqueva, que falta explorar.
Também é apontado como importante para o desenvolvimento do turismo no concelho de Beja, o fato de se poder vir a investir
muito mais na valorização e dinamização do seu património, ou seja, há que criar um produto à volta do património, para atrair cada
vez mais visitantes e turistas.
4.1.2. Análise dos questionários aos visitantes e turistas
Usualmente veem-se várias referências, em estudos acerca do turismo e do lazer, que indicam que, futuramente, as opções de lazer
devam ser organizadas a fim de concentrar o maior número de oportunidades no mesmo período de tempo, ou pelo contrário,
resultado de propostas tipicamente de natureza espontânea, não planeada, entre familiares e amigos, com natural incidência da sua
comunicação por e-mail ou via facebook e tendo por base a maximização de todo o investimento feito em tempo. De alguma forma
poder-se-á questionar se esta última afirmação contesta um conjunto de resultados de investigação científica nestes domínios que
demonstraram que a construção de memórias e de emoções só tem lugar com um envolvimento e participação dos indivíduos na
sua experiência de visita. Pergunta-se ainda: será que estamos a falar dos mesmos visitantes? Veja-se uma síntese dos resultados
dos 114 questionários, recolhidos e validados, aos visitantes e turistas ao concelho de Beja, no seu todo, e se ela sustenta, ou não, a
anterior conclusão.
Quadro 3: Análise resumo dos visitantes e turistas inquiridos: Perfil sociodemográfico
Domínio
Perfil

Categorias
Residência
Grupo etário
Género
Habilitações académicas
Situação profissional
Agregado familiar
Rendimento liquido médio mensal do
agregado familiar
Rendimento médio per capita

Visitante / Turista
24,6% do distrito de Lisboa, seguindo-se o distrito de Setúbal com 10,5%.
25,4% entre 31 e 40 anos; 28,1% entre 41 e 50 anos de idade.
56,1% (64) sexo feminino; 43,9% (50) do sexo masculino.
63,2% (72) grau escolar superior: 46,5% (53) licenciados, 5,3% (6) mestres e
11,4% (13) doutorados.
82,5% (94) empregados; 10,5% (12) reformados;
78,1% é constituído por três ou mais indivíduos.
41,2% (47) de 1500 a 2500 euros mensais
810,67 euros na média da amostra. 814,81 euros para a moda constituída por
três elementos; 2.444,44€ conjunto do agregado (3 elementos).

Fonte: Própria (2017)

Obtiveram-se respostas de residentes em todos os distritos de Portugal, no entanto os que mais se evidenciaram foram os distritos
de Lisboa (24,6%), seguindo-se o de Setúbal (10,5%). A distribuição dos visitantes e turistas inquiridos por classe etária apresenta-se
mais concentrada entre os 41 e os 50 anos (28,1%), seguindo-se a classe etária dos 31 aos 40 anos, com 25,4% dos inquiridos. Em
termos de género apresentam uma distribuição ligeiramente mais preponderante de inquiridos do sexo feminino (52,7%). Quanto
às habilitações literárias verificou-se que a frequência de indivíduos com grau escolar superior é muito elevada (63,2%), revelando
um nível de instrução elevado. A situação profissional, é predominantemente de empregados (82,5%). No que concerne ao agregado
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familiar o que se verifica é que ele é maioritariamente constituído por três ou mais elementos, com rendimento mensal na ordem
dos 1500 a 2500 euros líquidos mensais. Por último, constata-se que o rendimento médio per capita se situa em cerca de 810,67
euros para a nossa amostra, ficando ligeiramente acima deste valor, os agregados constituídos por três elementos (814,81 euros).
Quadro 4: Análise resumo dos visitantes e turistas inquiridos: Organização da visita
Organização da visita
Organização da
Antecedência de preparação da visita
visita
Meio de transporte utilizado
Frequência com que costuma viajar
Visitas ao concelho de Beja
Motivo da última visita

Visitante / Turista
29,8% última hora; 29,8% uma semana a um mês.
105 indivíduos utilizaram o carro próprio (92,1%).
71,9% (82) viaja mais de duas vezes por ano e 14,9% (17) viaja duas.
40,6% (46) já visitou, no mínimo, quatro vezes; 30,7% (35) a presente foi a
primeira visita do ano (12 dos quais, foi a primeira vez que viajou até Beja).
Dos 102 que responderam: 73,7% (84) lazer; 10,5% (12) participação num
evento; 5,3% (6) negócios.

Fonte: Própria (2017)

No conjunto dos inquiridos verificou-se que a maioria (59,8%) preparou a sua visita com menos de um mês de antecedência, sendo
que metade deles afirmou ter tomada a iniciativa de visitar o concelho de Beja à última hora. Predominou a afirmação de ter utilizado
o carro próprio (92,1% - 105 inquiridos). Declaram viajar duas ou mais vezes por ano (86,8%). 40,6% dizem já ter visitado pelos menos
quatro vezes o concelho de Beja, no entanto, quase uma terça parte (30,7% - 35 inquiridos) estava a faze-lo pela primeira vez no ano
(Agosto/Setembro). De realçar que, de entre estes últimos, para 12, esta era a sua primeira visita ao concelho de Beja, de sempre. O
motivo mais apontado da última visita, esteve relacionado com o lazer (73,7%).
Quadro 5: Análise resumo dos visitantes e turistas inquiridos: Experiência e hábitos de viagem
Experiência e hábitos de viagem
Experiência e
Duração da estada
hábitos
Principal objetivo da visita
Tipo de visita
Companhia na viagem
Total de pessoas

Locais visitados

Tipo de bens/serviços
adquiridos

Visitante / Turista
44 (38,6%) um dia; 31 (27,2%) dois dias; 20 (17,5%) três dias.
84 (73,7%) visitou Beja em férias/lazer; 21 (18,4%) visitou familiares/amigos.
A maioria (60) visitou Beja por motivos culturais (52,6%), seguindo-se 36 inquiridos
motivados pela gastronomia e vinhos (31,6%).
110 inquiridos (96,5%) viaja acompanhado, com especial destaque para os 65 que o fazem
em família (65,8%) e para os 30 acompanhados pelo cônjuge/companheiro (26,3%).
Predominância da visita com um acompanhante ou em família, com a presença de dois
adultos, de uma a duas crianças e ainda uma probabilidade de cerca de 27% da existência de
um jovem.
Top 5:
1º Castelo e Torre de Menagem - 110 inquiridos (96,5%);
2º Praça da República - 98 (86%);
3º Igrejas - 81 (71,1%);
4º Portas de Mértola - 70 - (61,4%);
5º Museu Rainha Dª Leonor - 50 (43,9%).

Top 5:
1º Vinhos - 63 inquiridos (55,3%);
2º Queijos - 48 (42,1%);
3º Doçaria conventual- 46 (40,4%);
4º Louça de Barro - 30 - (26,3%);
5º Souvenirs - 27 (23,7%).

Fonte: Própria (2017)

No conjunto dos visitantes/turistas (83,3%) que visita o concelho de Beja, fá-lo até um máximo de três dias. A visita teve como
principal objetivo, o aproveitamento do tempo de férias/lazer (84 - 73,3%) para visitar o concelho ou para uma visita a
familiares/amigos (21 – 18,4%). Esta visita prendeu-se, na sua maioria, com motivações culturais (52,6%) seguindo-se as dos visitantes
movidos pela gastronomia e vinhos (31,6%). A generalidade dos inquiridos (110) afirma viajar acompanhado (96,5%), ou pela família
ou, no mínimo, pelo cônjuge/companheiro. A predominância das visitas é feita com um acompanhante ou em família, com a presença
de dois adultos acompanhados por uma a duas crianças. O Castelo e a sua Torre de Menagem, são o monumento mais visitado (110
dos inquiridos - 96,5% da amostra). No que se refere aos bens/serviços adquiridos, foram os vinhos, aqueles que se destacaram pela
preferência de 63 inquiridos (55,3% da amostra).
Dos valores relativos aos principais motivos de visita, destacam-se a gastronomia, com 85,1% dos inquiridos a entender que foi uma
condicionante muito importante no processo de tomada de decisão para a visita ao concelho de Beja, seguindo-se a hospitalidade
com 77,2% (Quadro 6).
Quadro 6: Análise resumo dos visitantes e turistas inquiridos: Motivações e satisfação
Motivações e satisfação

Visitante / Turista

Motivações

Motivos principais da visita

85,1% gastronomia; 77,2% hospitalidade; o “preço” e “aprender sobre a cultura local”
exe quo com 57,0%.

Importância da motivação
relacionada com a cultura

57,0% acha muito importante aprender sobre a cultura local e 48,2% também acha
muito importante a existência de recursos culturais e históricos.
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Satisfação

Satisfação da visita ao concelho de
Beja
Fonte: Própria (2017)

Ficaram muito satisfeitos com a hospitalidade 84,2%; com a gastronomia 76,3% e com
a restauração 60,5%.

A questão relativa à importância da motivação pela cultura apresenta percentagens significativas, onde 57,0% acha que é muito
importante aprender sobre a cultura local e 48,2% também entende que é muito importante a existência de recursos culturais e
históricos para a S/ tomada de decisão. Na questão da satisfação da visita ao concelho de Beja, onde a maioria dos visitantes/turistas
se mostrou muito satisfeita, foi em relação à hospitalidade (84,2%), logo seguida pela gastronomia (76,3%) e pela restauração
(60,5%).
Quadro 7: Análise resumo dos visitantes e turistas inquiridos: Probabilidade de regresso e melhorias
Probabilidade de regresso e melhorias

Visitante / Turista

Experiência da
Visita

100% recomenda a visita ao concelho de Beja.
Top 5:
1º Divulgação e promoção do concelho;
2º Ativação de património (abertura de mais espaços); 3º Eventos culturais de
âmbito nacional;
4º Melhores acessibilidades;
5º Maior aposta na conservação do património e dos recursos naturais.

Recomendação da visita
Áreas de melhoria

Fonte: Própria (2017)
A totalidade dos inquiridos recomendaria o concelho de Beja como destino turístico aos seus familiares e amigos, revelando assim
satisfação, em geral, com a experiência vivida na visita ao mesmo, o que potencia a sua probabilidade de regresso. No que se refere
às áreas de melhoria os visitantes/turistas elegeram como a mais premente realizar, a “divulgação e promoção do concelho”,
seguindo-se a “ativação de património (abertura de mais espaços)”, o que pode querer denotar maior apetência por este tipo de
lugares, já que uma grande parte trouxe consigo motivações culturais aquando da sua visita. Associada a este cariz de índole mais
cultural, não é de surpreender a necessidade de encontrar mais “eventos culturais de âmbito nacional (cante alentejano, cinema,
dança, teatro, etc.)” na visita. Também mereceram reparo a necessidade de “melhores acessibilidades” e a existência de “maior
aposta na conservação do património e dos recursos naturais”.

CONCLUSÕES
No que respeita à possibilidade em análise de o turismo se converter numa alavanca para o desenvolvimento do Concelho de Beja,
deve salientar-se que é fundamental refletir num aspeto dessa estratégia: qual é o “modelo” de turismo que se pretende para este
tipo de território e, sobretudo, qual é o papel reservado aos intervenientes locais, públicos e privados, nesse modelo.
Apesar de o mundo rural estar interessado numa mudança inovadora, associada às agroindústrias, a sua população continua ligada
aos formatos tradicionais da agricultura e ao meio rural, sujeita a um isolamento que tem, de certa maneira, conduzido a graves
consequências, em particular ao sentimento de marginalidade. Uma forma de combater essa visão do território, bem como de tentar
melhorar a vida de quem nele vive, é aumentar a aposta no desenvolvimento do turismo.
Com uma perspetiva menos positiva, em termos da atratividade do concelho de Beja, consegue-se apontar, nomeadamente:


O estado de conservação e as condições de visualização, visitação e interpretação de vários monumentos existentes
(Exemplo: ruinas romanas de Pisões);



A insuficiente ou nula divulgação do artesanato, bem como a sua certificação, e dos produtos gastronómicos e tradições
culturais populares;



As deficientes condições de promoção dos recursos naturais.

A partir destas constatações, parece ser plausível afirmar que o concelho de Beja, por si só, não se pode assumir como um verdadeiro
destino turístico. No entanto deveria conseguir transformar-se, no âmbito do processo em marcha de desenvolvimento turístico da
região Alentejo, num centro de desenvolvimento turístico em volta do qual se deveria organizar a oferta a disponibilizar aos turistas.
Como reflexo da própria debilidade económica da região onde se insere, Beja apresenta níveis de desenvolvimento turísticos muito
débeis e principiantes. Segundo Figueira (2011:34) o concelho de Beja caracteriza-se por:


Uma forte dispersão espacial;



Uma economia fortemente concentrada no sector terciário;



Estar pouco consistente ou consolidado no que diz respeito a termos financeiros (pouco investimento privado e do Estado);



Apresentar carências no que respeita a pessoal técnico especializado e, por isso, subdimensionado em aspetos
profissionais.

Estes fatores têm de ser vistos como determinantes do desenvolvimento turístico de uma qualquer região. No concelho de Beja em
particular, constituem um poderoso obstáculo. Seria fundamental que as empresas neste concelho pudessem ter mais profissionais
especializados de forma a conseguirem ombrear com os demais destinos existentes no mercado turístico nacional.
Apesar de se considerar que existe um elevado potencial, o concelho de Beja apresenta poucos agentes turísticos e ao mesmo tempo
dispõe de poucas camas. De acordo com Figueira (2011: 35) existem, ainda mais alguns fatores que também impedem o
desenvolvimento turístico do concelho, nomeadamente:


As deficientes acessibilidades rodoviárias e ferroviárias;
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O envelhecimento e o esvaziamento populacional;



Uma certa degradação patrimonial e ambiental;



Uma débil harmonia entre o sector público e privado.

Acredita-se que estes são elementos determinantes quando se pensa o desenvolvimento turístico no concelho de Beja. Infelizmente,
é visível a forma muito frágil como a atividade se organiza (ou não se organiza); os agentes turísticos do concelho continuam a
controlar deficientemente a cadeia de valor do turismo, mantendo-se uma certa ausência relativa à gestão do ciclo de vida do produto
e alguma falta de sensibilidade para auscultar os novos motivos e respetivos segmentos de mercado. Os agentes económicos
(turísticos) do concelho continuam a preferir ter uma atitude reativa, aproveitado muito mais as oportunidades que o próprio
mercado lhe disponibiliza, em vez de adotar uma atitude proativa (procura de novos clientes, percepção e antecipação das suas
necessidades, inovar no mercado). Acredita-se, pois, que o concelho de Beja continua a ser alvo de uma estratégia de marketing
global deficitária.
Cabe aos agentes do concelho de Beja – públicos e privados - entender que para serem um destino turístico, têm de ser percecionados
como um território, um espaço, uma localização, dentro do qual estão localizados os recursos – que devem transformar em produtos
turísticos e, a seguir, em oferta turística - que poderão proporcionar as experiências que procuram os turistas e que os motivam a
deslocar-se a esse espaço. É nesse pressuposto que têm de existir múltiplas empresas turísticas impulsionadas a colaborar de forma
mais ou menos explícita com outras organizações para arquitetarem experiências e para as disponibilizarem no mercado, permitindo
a sua venda e aquisição.
A rede de relações existente na região terá também uma importância decisiva na perceção e no condicionamento dos agentes que
atuam neste território, tornando-se essa rede um próprio recurso inerente à região.
Por fim, acredita-se que o carácter das relações sociais e institucionais que se venham a desenvolver tem de ter origem num contexto
territorial em que se enquadra o destino turístico, de uma forma inimitável, única e que potencie atratividade da região de Beja. A
criação de uma identidade competitiva exige um tipo de gestão que permita a aquisição de novas responsabilidades e competências
que permitam lidar com novos desafios, resultado da criação e da manutenção de uma marca territorial. Por último, considera-se
que o maior desafio que se coloca ao concelho de Beja, é garantir a cooperação entre os diferentes atores sociais e alinhar os seus
interesses individuais com os objetivos e com a visão de uma marca territorial para Beja.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amaro, Rogério Roque. (2004). Desenvolvimento: um conceito ultrapassado ou em renovação? Da teoria à prática e da prática à teoria. Cadernos de
Estudos Africanos, nº 4, Janeiro-Julho, Centro de Estudos Africanos – ISCTE.
CENSOS (2011). Resultados Definitivos - Região Alentejo. Instituto Nacional de Estatística, I.P. Lisboa.
Cunha, Licínio (1997). Economia e Política do Turismo. Editora McGraw-Hill.
Ferrão, João (2000), Relações entre mundo rural e mundo urbano. Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 33, ISCTE, Lisboa.
Figueira, Ana Paula. (2011). Marketing Territorial – uma nova dimensão do marketing. Mel Editores, Estarreja.
Mcintosh, Robert; Goeldner, Charles (1992) – Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Grid Publishing Inc. Columbus, Ohio.
Pedroso, Paulo. (1998). Formação e Desenvolvimento Rural. Celta Editores.
Polèse, M. (1998). Economia urbana e regional: lógica espacial das transformações económicas. Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Regional.
Portugal, Banco de. https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_mai2017_p.pdf. Consultado em 20/06/2017.
Reis, Elizabeth, Melo, Paulo, Andrade, Rosa, Calapez, Teresa. (2016). Estatística Aplicada. vol. 2, (5ª Edição). Edições Sílabo.
Sousa, Maria José, Baptista, Cristina Sales (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios. (5ª Edição). PACTOR – Edições de Ciências
Sociais, Forenses e da Educação.
UNWTO (2016). Panorama OMT del turismo internacional, edición 2016. http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152. Consultado
em 25/06/2017.
Organização Mundial do Turismo. (1995). Compilación de las estadísticas del gasto turístico. (Manual Técnico Nº 2). OMT.
OMT(2010).http://www.veilleinfotourisme.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333691712973. Consultado em
20/06/2017.
OMT(2011)http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.pdf.
Vieira, João Martins (2007) – Planeamento e Ordenamento do Turismo. Verbo.

119

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1123
EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA ENTRE
PORTUGAL E ESPANHA E PERSPETIVAS FUTURAS: O CASO DA REGIÃO
CENTRO / CASTILLA Y LEÓN.
Paula Margarida Costa da Silva 1, Maria Manuela Santos Natário2
1
2

paula.m.silva@sapo.pt , Câmara Municipal da Guarda, Portugal
m.natario@pg.pt, UDI-Instituto Politécnico da Guarda, Portugal

RESUMO
Para esbater as desigualdades regionais da União Europeia (UE) e contribuir para uma europa mais igualitária e regiões mais
integradas, quer no próprio país quer a nível europeu, surgiram os programas operacionais temáticos, regionais ou transfronteiriços.
A importância dos processos de cooperação para o desenvolvimento e competitividade dos territórios, teve grande visibilidade a
partir dos primeiros programas de cooperação transfronteiriça, a iniciativa comunitária INTERREG foi o instrumento comunitário
adotado para promover e consolidar a cooperação territorial, combater as disparidades regionais e alcançar o objetivo da coesão
territorial da União Europeia. Desde o seu início o programa de cooperação transfronteiriça já vigorou durante três períodos de
programação com a designação de INTERREG, passando no período 2007-2013 a denominar-se como Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal (POCTEP). Dada a importância que os projetos de cooperação transfronteiriça tiveram
para a coesão dos territórios, a União Europeia consagrou a cooperação territorial como um objetivo da política regional entre 2007
e 2013. Deste modo, o objetivo deste trabalho é mostrar como evoluiu a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, com
particular realce para a cooperação Centro / Castilla y León. Será feita a análise sobre o percurso dos Programas de Iniciativa
Comunitária (PIC) INTERREG e POCTEP e as perspetivas de cooperação na fronteira entre Portugal e Espanha para 2014-2020 e
finaliza-se com uma análise aos projetos aprovados nas três convocatórias do POCTEP na área de cooperação Centro / Castilla y León.
Palavras-chave: Cooperação, Política Europeia de Cooperação Transfronteiriça, Programas Comunitários, Regiões de Fronteira

EVOLUTION OF CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN PORTUGAL AND SPAIN AND FUTURE PERSPECTIVES: THE CASE OF THE
CENTRO REGION / CASTILLA Y LEÓN
ABSTRACT
To decrease regional asymmetries within the European Union (EU) and to contribute to a more egalitarian Europe and a more
integrated regions, both in the country itself and at European level, regional or cross-border operational programs have emerged.
The importance of the cooperation processes for the development and competitiveness of the territories was highly visible from the
first cross-border cooperation programs. The INTERREG was the Community instrument adopted to promote and consolidate
territorial cooperation, to combat regional disparities and to achieve territorial cohesion in European Union. In the light of the crossborder cooperation program has been implemented three programming periods under the name of INTERREG, and now the POCTEP.
Given the importance of cross-border cooperation projects for territorial cohesion, the European Union has established territorial
cooperation as an objective of regional policy between 2007 and 2013. Thus, the aim of this work is to analyses cross-border
cooperation between Portugal and Spain, particularly between Centro Region / Castilla y León. The analysis will be carried out of the
Community Initiative Programs (PIC), INTERREG and POCTEP and cooperation perspectives on the border between Portugal and Spain
for 2014-2020. Finally we present the projects approved in the three POCTEP in the area of cooperation Centro region / Castilla y
León.
Keywords: Community Programs, Cooperation, European Policies for Cross-Border Cooperation, Frontier Regions.

1. INTRODUÇÃO
A fronteira terrestre entre Portugal e Espanha é a mais antiga e extensa da Europa com cerca de 1.234 Km, segue em geral barreiras
naturais. Território repleto de história e de histórias, habitado por diferentes povos que foram deixando a sua herança cultural, tem
sofrido ao longo dos séculos mudanças na sua morfologia física, social, económica e cultural (Arencibia e González, 2013), que
condicionaram o povoamento dos dois lados da fronteira marcando definitivamente os territórios raianos.
O traçado da fronteira Hispano Lusa foi estabelecido no século XIII (Tratado de Alcanizes, 1297) e manteve-se praticamente inalterado
ao longo de sete séculos, havendo apenas alguns acertos nos termos da Contenda de Moura e do problema de Olivença (não tendo
havido assinatura de tratado) e da gestão dos rios partilhados Douro, Tejo e Guadiana (Ferreira, 1998).
Ao longo dos tempos as proibições impostas pelos poderes políticos vigentes, baseados nos regimes centralistas e ditatoriais,
tornaram a fronteira um espaço quase intransponível, condicionando o desenvolvimento de ações de cooperação transfronteiriça
entre os dois países. No entanto, foi possível desde sempre identificar interesses, culturas e valores comuns que se traduziam em
relações reais entre comunidades vizinhas da fronteira (os raianos) que se mantinham e funcionavam um pouco na clandestinidade
e independentemente das relações “oficiais” entre os dois Estados, exemplo disso era o relevante comércio transfronteiriço entre
Portugal e Espanha no tempo do escudo e da peseta.
Neste trabalho pretende-se analisar a evolução da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, com especial destaque para
a para a cooperação Centro / Castilla y León. Inicia-se com uma breve caracterização da trajetória da cooperação transfronteiriça
Luso-Espanhola como importante fator de desenvolvimento capaz de promover nestas regiões uma dinâmica autossustentada.
Seguidamente, será feita a análise sobre o percurso dos Programas de Iniciativa Comunitária (PIC) INTERREG e POCTEP entre 1989 e
2013 e as perspetivas de cooperação na fronteira entre Portugal e Espanha para 2014-2020, finalmente procede-se a uma análise
aos projetos de carácter transfronteiriço aprovados no POCTEP (2007-2013) na área de cooperação Centro / Castilla y León no sentido
de se obter um conhecimento mais aprofundado dos programas transfronteiriços e de coesão.
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2. A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA
Segundo Trigal (2013) a cooperação transfronteiriça é um tipo de cooperação transterritorial entre grupos sociais, entidades públicas
e privadas de um e outro lado de uma fronteira internacional, com objetivos e interesses comuns que leva à criação de organismos
e associações solidárias que contribuem para a cooperação e o desenvolvimento.
Assim, as áreas fronteiriças podem apresentar aspetos vantajosos em relação às demais áreas, já que, conforme refere Ledo (2004),
a fronteira assume também uma função de relação e de organização do espaço, sobretudo em situações de alguma permeabilidade,
permitindo contactos entre os povos, trocas, complementaridades e solidariedades (económicas, sociais, culturais), a nível regional
e local.
De acordo com Diéguez (1997), face à complementaridade paisagística e didática que existe entre os espaços naturais protegidos das
faixas fronteiriças, pode afirmar-se que os recursos excecionais que aqui existem merecem a atenção da cooperação transfronteiriça,
podendo ser transformados em ativos com capacidade para recuperar o tecido económico e social da região favorecendo a
cooperação a partir de elementos culturais comuns ou próximos.
“Longe dos circuitos mais conhecidos e frequentados, a envolvente da raia conserva valores ambientais e culturais inéditos e mostranos uma variedade tal de paisagens naturais e um rico mosaico de utilizações agrárias que, em conjunto com o património ligado à
história da fronteira e à vida rural, a converte num recurso valiosos para o turismo cultural”, convertendo estas regiões em “espaços
naturais de excelência” (Diéguez, 1997:9).
No entanto, e apesar do conjunto de ativos culturais, paisagísticos, gastronómicos e históricos, as regiões transfronteiriças foram
durante décadas marginalizadas face aos centros de decisão e limitadas por uma barreira real e legal (a fronteira), agravando a sua
condição tendo por isso ficado conhecida nos anos 60 como a “fronteira do subdesenvolvimento” (Lange, 2012).
Também Cavaco (1995) referiu como problemas estruturais da fronteira de Portugal-Espanha: declínio demográfico acelerado, forte
dependência da agricultura e de sectores industriais tradicionais, fraca produtividade e rendimento, isolamento, ausência de
iniciativas de desenvolvimento, carência de serviços de apoio às empresas, pobreza de relações com as populações das regiões
vizinhas do outro lado da fronteira, desarticulação territorial e redução das áreas de mercado de bens e serviços.
Com a instauração da democracia e a adesão conjunta de Portugal e Espanha à Comunidade Económica Europeia em 1 de Janeiro de
1986, eliminaram-se barreiras físicas e económicas, as relações luso espanholas desenvolveram-se de forma significativa,
possibilitando a cooperação entre entidades públicas e privadas, contemplando vários domínios num processo de construção do
mercado interno e integração do território comunitário.
Como refere Lange (2011:1575) “a partir deste ponto começa-se a estabelecer de facto, cooperação transfronteiriça entre Portugal
e Espanha, reconhecendo o importante contributo desta forma de cooperação para o desenvolvimento local e regional dos
territórios”.
É neste enquadramento que em 1992 a Comissão Europeia preconiza que o conceito de cooperação fronteiriça deve ser entendido
– em toda a sua complexidade; cultura, linguística, jurídica, económica, administrativa e geopolítica (Isidro, 2013).
A criação de programas de âmbito transfronteiriço, foi impulsionada pela necessidade de solucionar de forma célere a “integração
das zonas fronteiriças internas num mercado único e reduzir o isolamento das zonas fronteiriças existentes, no interesse das
populações locais” (DGDR, 2003: 1). Desta forma, a cooperação transfronteiriça entre regiões que partilham os mesmos problemas
pode resultar em valor acrescentado tanto do ponto de vista político, institucional, socioeconómico e cultural.
Com o surgimento de programas de âmbito transfronteiriço como a Iniciativa INTERREG, a Comunidade Europeia assumiu de forma
bastante clara, a necessidade de desenvolver as zonas fronteiriças e estimular a cooperação transfronteiriça entre populações
vizinhas separadas durante séculos (Lourenço, 1998). Esta forma de relacionamento e de consolidação das relações transfronteiriças,
e hoje reconhecida pelas instituições europeias, sendo a cooperação transfronteiriça fundamental para a integração europeia e a
coesão social.
A cooperação transfronteiriça é um importante fator de desenvolvimento, pois, segundo Reigado (2002) e Reigado e Matos (2007),
permitirá realizar a nível transfronteiriço: as economias de escala; uma planificação dos serviços públicos; uma organização dos
sistemas de transporte e comunicações; o desenvolvimento urbano; uma promoção conjunta das atividades económicas e o
desenvolvimento científico e tecnológico.
Uma cooperação transfronteiriça eficaz terá que colher o interesse comum dos governos centrais, sem esquecer as entidades locais
e regionais dos dois lados da fronteira dotadas de poder na tomada de decisões e capazes de promover nestas regiões uma dinâmica
autossustentada.

3. EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA NO CONTEXTO LUSO-ESPANHOLA
3.1. Alguns Marcos Históricos
As boas relações em matéria de cooperação bilateral intergovernamental entre Portugal e Espanha começaram muito antes da
entrada dos dois países na então Comunidade Económica Europeia. Em 22 de Novembro de 1977 Portugal e Espanha assinaram em
Madrid o Tratado de Amizade e Cooperação com o propósito de fortalecer os vínculos de amizade e de solidariedade entre os dois
países mantendo uma prática de boa vizinhança e múltipla cooperação bilateral, com vista à promoção dos ideais de liberdade, bemestar social e progresso dos seus povos. Em 1979, foi criada a Comissão Mista Luso-Espanhola de Ordenamento do Território e Meio
Ambiente.
A partir de 1983 realizam-se inúmeras cimeiras Luso Espanholas com o objetivo de definir o quadro de relações entre os dois países,
estreitar as relações de vizinhança e promover a integração/cooperação ibérica, assente numa maior coordenação política por parte
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dos dois Estados nas diversas organizações internacionais que integram, sem esquecer uma abordagem conjunta dos problemas
bilaterais (Alves, 2000). As cimeiras foram sobretudo importantes pela intensificação dos contactos bilaterais na definição de
estratégias de atuação para os dois países a nível interno e no âmbito comunitário.
A nível regional a cooperação institucional entre a região Centro e Castilla y Léon foi formalizada a 29 de maio de 1990, através de
uma declaração conjunta assinada em Coimbra entre a Comissão de Coordenação da Região Centro e a Junta de Castilla y Léon. Este
processo de relacionamento institucional não pretendia interferir nas relações económicas e culturais já existentes entre agentes de
ambas as regiões, mas, pelo contrário, contribuir para um mais larga participação desses agentes no relacionamento transfronteiriço
e inter-regional.
Em 3 de março de 1995 celebrou-se em Valladolid o protocolo Constitutivo da Comunidade de Trabalho Castilla y Léon – Região
Centro de Portugal, com a finalidade de estabelecer uma dinâmica de cooperação e assistência mútua na preparação, articulação,
seguimento e avaliação das ações conjuntas ou de interesse comum para as duas regiões preferencialmente nos seguintes eixos de
cooperação:


Transportes, Comunicações e Recursos Hídricos;



Desenvolvimento Económico e Social;



Meio Ambiente e Ordenamento do Território;



Recursos Naturais, Património Cultural e Turismo:



Comércio, Indústria e Serviços de Apoio Empresarial;



Agricultura e Pecuária;



Formação, Educação, Cultura e Investigação.

De entre os objetivos desta Comunidade de trabalho pode destacar-se o intercâmbio de informação em matérias de interesse
comum, a preparação de projetos, programas e propostas que possam beneficiar do cofinanciamento comunitário e a utilização dos
apoios comunitários para a cooperação transfronteiriça, especialmente a Iniciativa Comunitária INTERREG.
Na década de 90 foi significativo o desenvolvimento da cooperação transfronteiriça, abarcando um cada vez maior número de
territórios e entidades subnacionais e dando lugar à criação de diferentes estruturas organizativas comuns (comunidades ou grupos
de trabalho, gabinetes de iniciativas transfronteiriças, protocolos de cooperação) capazes de impulsionar e coordenar ações
concertadas a um e outro lado da fronteira (Medeiros, 2010, 2011).
A assinatura do Tratado de Valência, entre o Reino da Espanha e da República Portuguesa, em Valencia, em 3 de Outubro de 2002,
que teve como objeto promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre instâncias territoriais portuguesas e
entidades territoriais espanholas, conduziu à celebração de um novo Protocolo entre a CCDRC e a Junta de Castilla y León com o
objetivo de adequar a Comunidade de Trabalho à nova realidade das duas regiões, da Europa e do Mundo.
No cerne desta convenção encontra-se o objetivo de promover e facilitar a elaboração de acordos entre regiões autónomas e (ou)
autarquias, a nível transfronteiriço, no âmbito das atribuições dos vários níveis administrativos e territoriais, designadamente em
matéria de desenvolvimento regional, proteção do ambiente, planificação de infraestruturas e serviço público, podendo para isso
criar pessoas morais ou associações de entidades locais transfronteiriças (Condenso, 2008).
O Tratado de Valencia que entrou em vigor a 30 de janeiro de 2004 contemplava a constituição de organismos de cooperação
desprovidos de personalidade jurídica, sendo definidos como tal as comunidades de trabalho e os grupos de trabalho, formados
entre regiões, associações, organismos provinciais e municípios dos dois países com o objetivo de promoverem formas de
relacionamento entre agentes, estruturas e entidades públicas e privadas, suscetíveis de contribuírem para o desenvolvimento dos
respetivos territórios transfronteiriços.
As Iniciativas Comunitárias propostas pela União Europeia, como um instrumento de financiamento da política estrutural, com o
objetivo apoiar ações que contribuam para resolver problemas específicos do espaço europeu, proporcionaram o aprofundamento
e a dinamização das experiências de cooperação no domínio do ordenamento dos espaços transfronteiriços e no reforço das relações
económicas e redes de cooperação cultural e social dos dois lados da fronteira, contribuíram para um desenvolvimento mais
equilibrado e harmonioso do território europeu.
Nesta perspetiva, como refere Jacinto (1995), se a cooperação conseguir promover o diálogo entre agentes e instituições, fomentar
relações que ajudem a superar distâncias que a fronteira historicamente foi impondo a territórios geograficamente contíguos, será
já por si um contributo positivo, mesmo que outros resultados não se consigam.
3.2. Os Programas de Iniciativa Comunitária e o Fomento da Cooperação Transfronteiriça
Com a entrada dos dois países ibéricos no espaço europeu e o estreitar de relações iniciou-se uma nova etapa de dinamização das
regiões de fronteira, neste sentido, “a tradição de isolamento das zonas de fronteira começa a ser substituída por uma cultura de
cooperação transfronteiriça, numa tentativa de reforço do processo de integração Europeia” (Moura, 2004: 4).
A Iniciativa Comunitária INTERREG I (1991-1993) – vertente A (áreas fronteiriças) criou o enquadramento administrativo e político de
modo a facilitar e promover as experiências de cooperação entre regiões fronteiriças. Esta iniciativa pode ser considerada como o
programa que marcou decisivamente as relações entre Portugal e Espanha, ao mesmo tempo que transformou a maneira como os
governos centrais passaram a encarar as regiões de fronteira. O Programa Operacional de Desenvolvimento das Regiões Fronteiriças
de Portugal e Espanha, aprovado em 18 de Junho de 1991, abrangia 17 Regiões NUT III adjacentes à fronteira (Figura 1).
Figura 1: As NUTS III da Iniciativa INTERREG I – A Portugal-Espanha
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Fonte: DGDR, 2011

A Iniciativa Comunitária INTERREG I-A, destinada a financiar a criação e melhoria de infraestruturas vocacionadas para o
desenvolvimento regional, bem como ações de valorização dos recursos naturais, arquitetónicos e turísticos, veio criar as condições
para um relacionamento transfronteiriço mais sólido e intenso fomentando o espírito de cooperação entre as autoridades nacionais,
regionais e locais como um meio de desenvolvimento. Este programa tinha como objetivos gerais (IFDR e DGFC, 2008):



Promover a criação de condições de desenvolvimento económico e social equilibrado das regiões dos dois lados da fronteira
luso-espanhola;



Contribuir para a fixação da população e crescimento ordenado dos centros urbanos de dimensão média com importância
fronteiriça;



Melhorar a integração da economia destas regiões no espaço económico mais vasto da Península Ibérica.

A materialização destes objetivos fez-se através de 6 subprogramas (SP) com fundos FEDER e FEOGA nomeadamente: (i) SP1 –
Estradas de integração e articulação; (ii) SP2 – Agricultura e desenvolvimento rural; (iii) SP4 – Recuperação do património e turismo;
(iv) SP5 – Conservação dos recursos hídricos e saneamento; (v) SP6 – Ações de cooperação transfronteiriça; (vi) SP7 – Gestão e
Acompanhamento.
No âmbito do INTERREG I-A os domínios de atuação orientaram-se para a resolução das numerosas deficiências de carácter básico,
nomeadamente (IFDR e DGFC, 2008):


Acessibilidades, com o objetivo de reduzir o carácter periférico dos territórios transfronteiriços;



Infraestruturas básicas de abastecimento de água e saneamento, com o objetivo de proporcionar uma melhoria da
qualidade de vida das populações residentes e reduzir os impactos ambientais;



Recuperação do património construído e natural, tendo como objetivo dinamizar a atividade turística e, desta forma,
diversificar e potenciar a base económica das áreas raianas e aumentar os níveis de rendimento das populações residentes;



Ações específicas de fomento da cooperação transfronteiriça, tendo como objetivo potenciar uma cultura de cooperação
e criar instituições de suporte a esse desiderato;



Apoio às atividades primárias, reconhecendo o papel importante que ainda desempenhavam na área de fronteira.

Nesta fase do programa, verificaram-se os primeiros efeitos positivos, especialmente a nível material (IFDR e DGFC, 2008), com o
reforço da cooperação transfronteiriça traduzida no aumento de relações económicas sociais e culturais e troca de experiências que
contribuíram, de forma significativa, para o processo de integração europeia dos dois Estados.
No entanto, dado o atraso significativo com que estas regiões de fronteira iniciaram este processo de cooperação, os efeitos positivos
a nível de desenvolvimento não se fizerem sentir de uma forma imediata e igual nestes territórios, justificando-se assim o lançamento
de uma segunda Iniciativa Comunitária para o período de programação seguinte.
A segunda fase do programa, o INTERREG II-A visava estimular os efeitos positivos da cooperação, num contexto de melhoria das
condições económicas, sociais e infra estruturais dos territórios transfronteiriços, criando novas ações vocacionadas para promover
o potencial endógeno das empresas e dos agentes económicos, aproveitando para tal um capital institucional de inestimável valor
constituído por um conjunto de instituições que representam a alma e a vontade de cooperação das populações transfronteiriças
(IFDR e DGFC, 2008).
Para a persecução dos objetivos delineados no INTERREG II-A as ações foram enquadradas em três Subprogramas:


Subprograma 1: Desenvolvimento Socioeconómico



Subprograma 2: Ambiente e Património Arquitetónico
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Subprograma 3: Melhoria da Permeabilidade da Fronteira

A orientação estratégica do INTERREG II-A (1994-1999) veio corporizar dimensões de continuidade, mas também de rutura e inovação
relativamente à geração anterior (IFDR e DGFC, 2008). Os principais domínios de continuidade foram os seguintes:


Agricultura e desenvolvimento rural;



Formação e emprego, intercâmbio educativo e científico;



Cooperação empresarial, social e institucional;



Proteção do património natural;



Dotação dos equipamentos urbanos;



Recuperação do património arquitetónico;



Infraestruturas de ligação, comunicação e integração territorial;



Conservação dos recursos hídricos.

Nos domínios inovadores/adicionais em relação ao INTERREG I destacam-se:


Equipamentos de apoio à atividade produtiva;



Telecomunicações.

Se no início do INTERREG foram feitos investimentos sobretudo em domínios materiais como infraestruturas e rodovias, na segunda
geração do programa assistiu-se ao reforço de intervenções cada vez mais envolventes e profundas em termos de cooperação, com
um maior número de agentes envolvidos no processo e muitas vezes com uma componente imaterial fundamental, com o objetivo
de fortalecer a coesão económica e social entre regiões.
Desta forma, a maturação do processo de cooperação transfronteiriça traduziu-se, por um lado, na multiplicação das interações entre
os dois lados da fronteira, e, por outro lado, significou, de forma progressiva e à medida que as condições de base eram conquistadas,
uma alteração na qualidade dessas mesmas interações, espelhando um processo que evoluiu de um mero aproveitamento unilateral
das oportunidades abertas pelos fundos disponíveis, para uma cooperação de nível básico, frequentemente mais nominal que real,
e posteriormente para uma cooperação plena, envolvendo a conceção, operacionalização e gestão conjunta das intervenções (IFDR
e DGFC, 2008).
Apesar das melhorias sentidas e dos avanços significativos ao nível do desenvolvimento das áreas transfronteiriças, persistiram nestas
zonas problemas e obstáculos às dinâmicas de cooperação, surgindo o novo programa - PIC INTERREG III-A (2000-2006) com dotação
financeira reforçada.
O INTERREG III-A visava a promoção do desenvolvimento harmonioso e equilibrado dos territórios de fronteira, centrando-se na
organização territorial e nos recursos comuns tendo em vista o aprofundamento das experiências de cooperação no domínio do
ordenamento dos espaços transfronteiriços, em especial, naqueles com problemas homogéneos, e no reforço das relações
económicas entre Pequenas e Médias Empresas (PME) dos dois lados da fronteira (IFDR e DGFC, 2008).
No domínio desta convocatória foi fundamental o papel das comunidades de trabalho e das estruturas de cooperação de âmbito
local (Associações de Desenvolvimento, Associações Empresariais, Municípios, Associações de Municípios, Diputaciones Provinciales,
Organismos Autónomos), assente numa pareceria entre todos os intervenientes políticos, económicos, sociais e culturais, capazes
de aproveitar as oportunidades para gerar sinergias e de dar continuidade às atividades de cooperação iniciadas com sucesso em
períodos de programação anteriores (IFDR e DGFC, 2008). O princípio da parceria, instituído entre as autoridades nacionais, regionais
e locais, contribui para a emergência de abordagens de desenvolvimento tipo “Bottom up”.
Tal com se verificou entre o INTERREG I e II, os principais domínios inovadores/adicionais do INTERREG III-A em relação ao INTERREG
II (IFDR e DGFC, 2008) são:
1.

Fortalecimento das economias locais com base no alargamento e qualificação da oferta de serviços às atividades de
especialização das zonas de fronteira.

2.

Desenvolvimento dos níveis de integração social entre os espaços transfronteiriços, nomeadamente nos domínios da saúde
e da inserção de grupos desfavorecidos.

3.

Aumento dos níveis de cobertura inter-regional em matéria de equipamentos e de serviços de apoio às famílias e às
pessoas.

Nesta geração do programa, importa destacar três aspetos conclusivos (IFDR e DGFC, 2008):
1.

O INTERREG III-A representou um salto qualitativo nas políticas de cooperação transfronteiriça entre os dois países,
especialmente devido à obrigatoriedade de constituir parcerias transfronteiriças.

2.

As iniciativas concretas de cooperação, contrariamente ao que seria de esperar à partida, continuaram a revelar
insuficiência nos domínios da cooperação (cooperação formal e instrumental sem interação continuada e equilibrada entre
os sócios/parceiros).

3.

Mantiveram-se bloqueios significativos à cooperação motivados pelas diferenças dos modelos de governação e organização
político-administrativa dos dois Estados (culturas institucionais distintas), bem como pela assimetria das dotações
financeiras entre Portugal e Espanha e seus reflexos nas diversas áreas de cooperação.
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Para o período de programação 2007-2013, a política de coesão da UE estabeleceu três objetivos prioritários: convergência,
competitividade regional e emprego e cooperação territorial europeia. A cooperação territorial europeia passou a ser uma parte
integrante do QREN, com uma abordagem inovadora quer no contexto comunitário, quer nacional (Figura 2).
Figura 2: Regiões Elegíveis para a Cooperação Transfronteiriça (FEDER) – 2007-2013

Fonte: CE (2007)

O Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013, foi aprovado pela Comissão Europeia, em 25
de Outubro de 2007, no âmbito do objetivo cooperação territorial europeia, com a finalidade de promover o desenvolvimento das
zonas fronteiriças de ambos países, reforçando as redes de cooperação existentes entre as cinco áreas definidas pelo programa e as
17 Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS III) fronteiriças que constitui o seu âmbito básico de aplicação
(Tabela 1).
Tabela 1: NUT III de Âmbito Básico, por Área de Cooperação
Área de Cooperação
1. Galicia – Norte
2. Norte – Castilla y León
3. Castilla y León – Centro
4. Centro – Extremadura – Alentejo
5. Alentejo – Algarve - Andalucía
Fonte: IFDR (2008)

NUTS III Âmbito Básico
Pontevedra, Minho-Lima, Ourense, Cávado e Alto Trás-os Montes
Alto Trás-os Montes, Zamora, Douro e Salamanca
Salamanca e Beira Interior Norte
Cáceres, Beira Interior Sul, Badajoz, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo
Baixo Alentejo, Huelva e Algarve

Tendo em conta os efeitos positivos do envolvimento de regiões contíguas às transfronteiriças “puras” para o desenvolvimento de
alguns projetos, o programa prevê a possibilidade de serem executadas e financiadas ações que podem decorrer em NUTS III
adjacentes, designadamente as que constam da Tabela 2.
Tabela 2: NUTS III Transfronteiriças Adjacentes

Fonte: IFDR (2008)

Com o POCTEP procurou-se ainda aproveitar as redes de cooperação existentes e que vinham a ser incrementadas desde 1989, com
a execução de projetos de infraestruturas e com a incorporação progressiva de outros sectores como o turismo, os serviços sociais,
o meio ambiente, a inovação tecnológica, a saúde, a educação ou a cultura.
A passagem do INTERREG III-A para o POCTEP (2007-2013) representou um novo salto qualitativo que, de forma muito sintética, se
pode caracterizar por:


Uma abordagem territorialmente integrada – os subprogramas regionais desaparecem, embora se respeite a especificidade
das 5 áreas de cooperação;



Uma intervenção exclusivamente centrada nos objetivos da cooperação e da gestão conjunta de infraestruturas,
equipamentos e serviços, o que traduz um aprofundamento considerável do carácter transfronteiriço do Programa.

Neste contexto, e a partir da experiência obtida no passado, o Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal – Espanha 20072013, apresenta o objetivo global de contribuir para o reforço da coesão económica e social do espaço de fronteira luso-espanhola
através da cooperação territorial valorizando o capital acumulado durante as três gerações do INTERREG (IFDR e DGFC, 2008).
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O programa estruturou-se em quatro eixos prioritários fundamentais:
1.

Cooperação e gestão conjunta para o fomento da competitividade e a promoção do emprego;

2.

Cooperação e gestão conjunta no ambiente, património e prevenção de riscos;

3.

Cooperação e gestão conjunta no ordenamento do território e acessibilidades;

4.

Cooperação e gestão conjunta para a integração socioeconómica e institucional

E um eixo transversal de “Assistência Técnica” ao processo de cooperação transfronteiriça.
As premissas que serviram de base à definição das prioridades do POCTEP tiveram em conta os seguintes pontos:


Necessidade de valorizar as infraestruturas, equipamentos e serviços localizados nos espaços transfronteiriços;



Possibilidade de uma articulação sólida entre entidades públicas na base do quadro global que oferece o Tratado de
Cooperação e as Comunidades de Trabalho existentes;



Potencial para a gestão conjunta de equipamentos e serviços, ou através do desenvolvimento de projetos específicos
(programas de gestão), ou mediante a superação das restrições legais ainda existentes;



Prioridade aos projetos imateriais que pretendam a valorização e consolidação das iniciativas anteriormente apoiadas pelo
INTERREG.

A admissão e seleção dos projetos era feita através de convocatórias públicas, que podiam abranger a totalidade do programa, um
ou vários eixos prioritários, uma ou várias áreas temáticas e determinados beneficiários.
A primeira convocatória decorreu entre 8 de fevereiro e 15 de abril de 2008, a 2ª convocatória entre 1 de março e 31 de maio de
2010 e abrangia os quatro principais eixos prioritários (exceção feita ao eixo assistência técnica) e todas as áreas temáticas, na 3ª
convocatória apenas foi possível apresentar projetos no âmbito das prioridades 1 e 2 e em determinadas áreas temáticas (tecnologias
da informação e da comunicação, serviços e aplicações TIC para os cidadãos e Administrações e proteção e desenvolvimento do
património natural).
O POCTEP apoiou 84 projetos na 1ª convocatória (2008) e 109 na 2ª convocatória (2010) e 20 na 3ª convocatória, com um
investimento total de 347,8 milhões de euros e contribuição FEDER de 255,9 milhões de euros 21(Quadro 1).
Verifica-se que da análise do Quadro 1 na 1ª convocatória foi distribuído o FEDER de 130,2 milhões de euros, e na segunda esse valor
diminuiu para cerca de 110 milhões de euros, apesar do número de projetos aprovados ter aumentado em cerca de 25, o que se
pode ficar a dever ao facto do concurso da 2ª convocatória não exigir um investimento mínimo de 100.000 por parceiro.
Quadro 5: Projetos Aprovados POCTEP (2007-2013)
EIXO

Nº PROJ.

1
85
2
63
3
27
4
38
TOTAL
213
Fonte: POCTEP (2014)

FEDER APROVADO 1ª + 2ª + 3ª CONVOCATÓRIA
1ª Convocatória
2ª Convocatória
60 669 414,14
36 586 012,90
37 874 453,93
39 709 658,31
18 889 944,78
18 815 435,33
12 829 801,30
14 824 158,60
130 263 614,15
109 935 265,14

3ª Convocatória
10 744 144,85
5 029 320,49
0
0
15 773 465,34

TOTAL
107 999 571,89
82 613 432,73
37 705 380,11
27 653 959,90
255 972 344,63

No âmbito da política regional e no período de aplicação do POCTEP, foi criado um novo instrumento de cooperação a nível
comunitário, com o objetivo de colmatar as dificuldades sentidas pelos Estados Membros e regiões no domínio da Cooperação
Transfronteiriça: os agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT). Estes foram criados a partir de 1 de janeiro de 2007,
isto é, na vigência de aplicação do POCTEP, são entidades com personalidade jurídica e são compostos por Estados Membros,
autoridades regionais e/ou locais e outros organismos de direito público.
Os AECT têm como objetivo facilitar e promover a cooperação territorial transfronteiriça, através da realização/execução de projetos
de âmbito transfronteiriço cofinanciadas pela União Europeia através do FEDER, FSE e Fundo de Coesão, com o intuito de fortalecer
a coesão económica e social no território da UE.
Desde a entrada em vigor deste importante instrumento no âmbito de direito público para a cooperação transfronteiriça, foram
criados muitos AECT por toda a Europa e muitas estratégias, programas e projetos foram implementados, envolvendo milhares de
autoridades públicas, especialistas, universidades, empresas e cidadãos.
Os resultados destas intervenções levaram a um efetivo aumento da cooperação transfronteiriça. Esse aumento contribui para
mitigar muitas das desvantagens das fronteiras, ultrapassar a condição periférica característica das regiões fronteiriças nos países e
melhorar as condições de vida da população, abarcando desde as esferas culturais, sociais e económicas, como as infraestruturas
(AEBR, 2011).
Porém os fundos recebidos não foram capazes de reduzir totalmente as persistentes lacunas socioeconómicas dos territórios da Raia
no contexto peninsular. No entanto, eles foram cruciais para a criação de bases sólidas para um desenvolvimento territorial mais
policêntrico e equilibrado, através do reforço das infraestruturas de conexão transfronteiriça e também pela criação e reforço de
redes de cooperação imateriais que têm vindo a estimular os contactos entre entidades de ambos os lados da fronteira.
Assim, os territórios transfronteiriços são hoje e cada vez mais espaços onde se produzem diferentes formas de cooperação, no
campo social, da economia, da cultura do meio ambiente, mesmo quando muitas destas regiões estão isoladas ou periféricas em
relação aos seus países e à Europa. O seu desenvolvimento compreende que os atores mais dinâmicos e empreendedores do
21

Informação disponível em http://www.poctep.eu/index.php?modulo=proyectos_aprobados (acedido em 06/05/2014)
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território se organizem em redes com o apoio integrado e crescente dos Estados Membros e da União Europeia a favor da cooperação
transfronteiriça.
No momento em que os projetos são avaliados pelos resultados e impactos reais que provocam na economia e na sociedade, a
cooperação territorial deve ter uma visão estratégica territorial mais integrada dada a proximidade das regiões, deve ser dado um
papel mais importante às autoridades locais e regionais especialmente no período de programação dos fundos. As intervenções
deverão afirmar-se pela sua qualidade e inovação em estreita relação e coerência com os recursos endógenos, naturais e culturais,
do território.
3.3. Perspetivas de Cooperação na Fronteira Portugal-Espanha no Horizonte 2014-2020
No período de programação 2014-2020 Portugal estará empenhado no reforço da Cooperação Territorial Europeia (CTE) através de
uma clara aposta de reforço da sua intervenção através de programas que corresponderão às três vertentes de atuação – a
cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional (AP, 2014).
Apesar da gestão dos programas ter sofrido modificações ao longo dos últimos vinte anos, nem todas eficazes, pode concluir-se que,
no seu conjunto, a avaliação é bastante positiva, não apenas entre os responsáveis políticos e gestores, mas também entre a
população em geral, ao ponto de se associar o INTERREG com a União Europeia e como uma mais-valia da política europeia para as
regiões de fronteira (Salgado, 2009)
Segundos os estudos apresentados na Conferência de Redes de Cidades Europeias Transfronteiriças e Inter-regionais (CECICN) e da
Associação de Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE), as políticas de cooperação deram visibilidade ao processo de integração e
tiveram um impacto positivo importante de acordo com os seguintes pontos:


Desenvolvimento económico dos territórios transfronteiriços, fazendo com que as fronteiras passem de
obstáculo a vantagem competitiva;



Participação ativa dos cidadãos no processo de construção europeia e no desaparecimento dos efeitos negativos
das fronteiras internas;



Organização do território através de redes bem estruturadas.

Neste sentido, e com a finalidade de colocar a cooperação territorial europeia no centro do debate foi definida a temática da
cooperação de segunda geração, também designada por cooperação inteligente, com base em cinco ideias chave para que as
instituições e os agentes do território tenham presentes na definição dos princípios da programação para as áreas fronteiriças (Arfe
e Cecicn, 2012):
1.

Financiamento da cooperação territorial no âmbito da política de coesão – as ações a financiar devem provir dos problemas
reais dos territórios e do potencial de desenvolvimento destas regiões;

2.

Melhoria da dimensão estratégica da cooperação tendo em conta a população abrangida 37% e o número de cidades
contempladas (cerca de 500);

3.

Reforço da Governança, fomentando a proximidade e criando instrumentos para o desenvolvimento de estratégias locais
integradas;

4.

Desenvolvimento de instrumentos de cooperação dotados de estruturas sólidas e redes comuns (ágeis, intensas e
comprometidas), que representem bem os territórios abrangidos;

5.

A cooperação fortalece a união e a solidariedade tão necessárias em tempos de crise, contribuindo para o crescimento e
emprego.

Alguns dos territórios transfronteiriços de Portugal-Espanha apesar dos apoios das anteriores gerações do programas de cooperação
transfronteiriça, mantêm-se como uma “zona de depressão”, que tem vindo a acentuar-se face ao maior crescimento das áreas
vizinhas mais desenvolvidas (AP, 2014).
Num futuro próximo os projetos de cooperação transfronteiriça terão que ser integrados em abordagens estratégicas mais alargadas,
de nível regional, havendo portanto necessidade de uma massa crítica que possibilite a viabilidade de políticas e estratégias de
desenvolvimento, o que apenas é viável integrando os territórios vizinhos, potenciando, assim, os efeitos de aumento de escala e de
arrastamento, num processo de “fertilização cruzada” entre as regiões de Portugal e Espanha.
A estratégia a seguir no âmbito da Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha será focalizada em quatro objetivos temáticos, que
concentrarão uma parcela superior a 80% do financiamento FEDER (AP, 2014):


Partilha das capacidades de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação das entidades do ensino superior e
centros de ciência e tecnologia com aplicação nas empresas (com destaque para as áreas da água e dos recursos hídricos e
das energias renováveis);



Reforço dos mecanismos de cooperação / associação para a competitividade das PME e das estruturas produtivas
(nomeadamente da agroindústria e do turismo) nas zonas rurais, incluindo a melhoria do acesso aos mercados de
proximidade, contribuindo também para promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral, sobretudo, nos jovens;



Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos, sobretudo, nas zonas mais ameaçadas pela seca;



Proteção do ambiente e melhoria da eficiência na utilização dos recursos naturais comuns, em particular a água e a floresta.

De acordo com a versão preliminar do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal 2014-2020, o quadro
para a programação transfronteiriça identifica através do diagnóstico feito, as seguintes situações características dos dois países:
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- Em Espanha os principais desafios relacionam-se com o elevado desemprego e reduzida competitividade empresarial, a fragilidade
do sistema de I&D e Inovação, e pouca eficiência no uso dos recursos. Em Portugal as situações identificadas têm a ver com a falta
de competitividade da economia, alta taxa de desemprego, baixos níveis de educação e formação e também a falta de eficiência no
uso dos recursos naturais.
Os objetivos temáticos propostos para 2014-2020 foram estabelecidos de acordo com o conjunto de projetos aprovados pelo
Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal 2007-2013. Assim, devem ser privilegiadas ações que
consolidem um modelo de desenvolvimento que tenha na investigação e na inovação os seus principais elementos, de forma a
contribuírem para o aumento da competitividade, conservação do meio ambiente e recursos naturais, de acordo com os princípios
da sustentabilidade.
O processo de construção do novo programa Operacional contou com uma ampla colaboração institucional dos principais agentes
económicos e sociais dos dois lados da fronteira, através de canais de participação que recolheram as distintas visões e interesses
das regiões.
O POCTEP 2014‐2020 dá resposta ao âmbito e conteúdo dos Programas consagrado no artigo 8º do Regulamento (UE) Nº 1299/2013,
no qual se estabelecem as disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao
objetivo da Cooperação Territorial Europeia (RegioPlus, 2014).
De acordo com o mesmo, foram selecionados um total de cinco Objetivos Temáticos e dez Prioridades de Investimento que se
organizam em quatro Eixos Prioritários


Objetivo Temático 1: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação;



Objetivo Temático 3: Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas;



Objetivo Temático 5: Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos;



Objetivo Temático 6: Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos;



Objetivo Temático 11: Melhorar a capacidade institucional.

A operacionalização do programa deverá ter em conta os seguintes Eixos Prioritários:
Eixo Prioritário 1 – Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a promoção da Inovação;


Este eixo centra-se no objetivo temático 1 para melhorar a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.



As prioridades de investimento estão direcionadas para áreas de especialização inteligente com maior potencial para a
cooperação territorial.

Eixo Prioritário 2 - Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça para a competitividade empresarial;


Este eixo centra-se no objetivo temático 3 para melhorar a competitividade empresarial e promover o aumento do
emprego.



As prioridades de investimento estão direcionadas para a promoção do empreendedorismo, criando novas atividades
económicas especialmente as de base tecnológica de conhecimento intensivo.



Devem ser estimuladas iniciativas locais capazes de aumentar as oportunidades de emprego especialmente em atividades
ligadas ao património natural e natural, tão rico nestas zonas de fronteira.

Eixo Prioritário 3 - Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão dos
recursos naturais;


Este eixo centra-se nos objetivos temáticos 5 e 6 na luta contra as alterações climáticas e proteção do meio ambiente.



As prioridades de investimento estão direcionadas para a preservação e proteção do património natural e paisagístico, bem
como o combate às alterações climáticas e o uso eficiente dos recursos.

Eixo Prioritário 4 - Melhoria da capacidade institucional e da eficiência da administração pública mediante o reforço das capacidades
institucionais e da eficiência das administrações públicas e dos serviços públicos;


Este eixo centra-se no objetivo temático 11 de modo a promover o diálogo e a interação entre os diversos intervenientes
na fronteira.

Continua a ser importante promover e intensificar o objetivo da cooperação territorial no sentido de ajudar os territórios urbanos e
rurais a enfrentar os novos desafios transfronteiriços e transnacionais e explorar o seu potencial, uma vez que os desafios enfrentados
pelos Estados Membros e pelas regiões ultrapassam cada vez mais os limites nacionais/regionais e exigem uma ação conjunta e
cooperativa ao nível territorial adequado. A Cooperação Territorial Europeia também pode dar uma contribuição importante para
promover o objetivo de coesão territorial do Tratado de Lisboa (COM (2011b) 611 final).
Conclui-se assim que nos dias de hoje as fronteiras assumem cada vez mais um valor estratégico de controlo de mercados e de
competitividade supranacional. Por isso, a União Europeia considera-as como lugares especiais de aplicação de políticas públicas
orientadas para o desenvolvimento, por onde passa o desafio da atenuação de diferenças internas e de reforço da coesão (Lima,
2011).

4. A COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL / CASTILLA Y LEÓN: ANÁLISE AOS PROJETOS
APROVADOS NO POCTEP (2007-2013)
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4.1. Metodologia
O objetivo deste trabalho é mostrar como evoluiu a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, com particular realce para
a cooperação Centro / Castilla y León. Será feita a análise sobre o percurso dos Programas de Iniciativa Comunitária (PIC) INTERREG
e POCTEP e as perspetivas de cooperação na fronteira entre Portugal e Espanha para 2014-2020 e finaliza-se com uma análise aos
projetos aprovados nas três convocatórias do POCTEP na área de cooperação Centro / Castilla y León.
Para alcançar estes objetivos começou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica e documental relativamente às prioridades de
investimento do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal, efetuou-se a recolha e tratamento de
informação dos projetos aprovados na área de cooperação Centro / Castilla y León, tanto bilaterais como plurirregionais, no período
correspondente às três convocatórias do Programa. A metodologia de investigação utilizada neste trabalho reveste um carácter
essencialmente qualitativo. Posteriormente procede-se, através de uma análise quantitativa de dados recolhidos do POCTEP (2014),
a uma avaliação dos projetos de carácter transfronteiriço aprovados nas três convocatórias do POCTEP (2007-2013) na área de
cooperação Centro / Castilla y León. A recolha e o tratamento de informação baseou-se em prioridades de investimento, tipo de
entidades participantes e montantes de comparticipação envolvidos na cooperação.
4.2. Distribuição de Projetos na Área de Cooperação Centro de Portugal / Castilla y León
A Área de Cooperação Centro de Portugal / Castilla y León constituída pelas NUT III de âmbito básico Salamanca e Beira Interior
Norte, viu aprovados nas três convocatórias um total de 21 projetos bilaterais orientados para o seu território, com uma captação
FEDER de 15.378.984,67€.
No que respeita à distribuição do FEDER por eixos temáticos abrangendo as três convocatórias da área de cooperação Centro / Castilla
y León, o Eixo 2 absorve 34,03% dos fundos recebidos (5.233.018,06€); seguido do Eixo 1 com 27,46% (4.223.487,56€); o Eixo 4 com
26,89% (4.135.373,60€) e o Eixo 3 com apenas 11,62% (1.787.105,45€) do FEDER recebido (Gráfico 1).
Gráfico 1: Ajuda FEDER aprovada na área Centro / Castilla y León por Prioridades do POCTEP

Fonte: POCTEP (2014)

A maior concentração de projetos observa-se no intervalo de valores de investimento compreendido entre os 500.000€ e o
1.000.000€, representando mais de 38% das operações aprovadas, como pode ser verificado no Gráfico 2.
Gráfico 2: Distribuição dos Projetos por Custo Total

Fonte: POCTEP (2014)

No âmbito do financiamento do POCTEP, a Região Centro e Castilla y León possuem uma participação significativa em projetos
plurirregionais, considerando as zonas elegíveis para a Região Centro – a NUT III Beira Interior Norte (BIN) e para Castilla y León a
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NUT III – a Província Salamanca, o FEDER destinado a parceiros dos dois lados da fronteira foi na ordem dos 7.806.596,04€ para 19
projetos plurirregionais.
O prazo para apresentação de projetos à 1ª convocatória decorreu entre 8 de Fevereiro e 15 de Abril de 2008, sendo admitidas a
concurso as candidaturas com custo total compreendido entre 500.000 e 2.500.000€, estando limitado o orçamento mínimo por
parceiro a 100.000€
De acordo com o Quadro 2, na área de cooperação Centro Castilla y León aprovaram-se 7 projetos que envolveram um apoio FEDER
de 6,6 milhões de euros, destinado sobretudo ao reforço de ações de cooperação transfronteiriça de âmbito económico, social e
cultural, ao aproveitamento de potencialidades turísticas dos dois lados da fronteira, bem como a utilização conjunta de
equipamentos existentes no espaço transfronteiriço. No âmbito desta convocatória não foi aprovada qualquer operação cuja
temática fosse acessibilidades e transportes. Dos sete projetos aprovados apenas um é liderado por uma entidade Portuguesa, nos
restantes o beneficiário principal é espanhol.
Quadro 2: FEDER Aprovado por Eixo Prioritário - 1ª Convocatória
1ª Convocatória
Nº Projetos
2
2
0
3
7

Eixo Prioritário
1. Fomento da competitividade e promoção do emprego
2.Ambiente, património e prevenção de riscos
3.Ordenamento do território e acessibilidades
4.Integração socioeconómica e institucional

Ajuda FEDER
1 970 204,88
2 636 248,00
0,00
2 045 505,00
6 651 957,88

Fonte: POCTEP (2014)

Relativamente aos projetos plurirregionais, foram aprovados na 1ª convocatória do programa oito com incidência na área de
cooperação Centro / Castilla y León. No total, os projetos plurirregionais representam um Investimento de 4,7 milhões de euros e
um apoio FEDER de 3,5 milhões de euros em ações de cooperação nas áreas laboral e da empregabilidade, da educação, do
património, das energias renováveis, da juventude e no âmbito do setor agrícola.
Os prazos da 2ª convocatória decorreram entre 1 de Março e 31 de Maio de 2010, sendo admitidos a concurso projetos com um
custo mínimo de 100.000,00€, no entanto a cada Beneficiário ou Beneficiário Principal só foi permitida a participação em seis
candidaturas no máximo.
Na área de cooperação Centro / Castilla y León aprovaram-se 11 projetos da 2ª convocatória em três deles o beneficiário principal é
português. Foram contemplados todos os eixos do programa e a comparticipação FEDER foi de 7,5 milhões de euros (Quadro 3).
Na 2ª convocatória do programa foram aprovados onze projetos Plurirregionais, com incidência na área de cooperação Centro /
Castilla y León. O Investimento com impacto na região Centro e Castilla y León envolvido em projetos plurirregionais foi de 5,6 milhões
de euros, correspondendo a um FEDER de 4,2 milhões de Euros.
Relativamente à 3ª convocatória o prazo para apresentação de candidaturas decorreu entre 24 de Abril de 25 de Junho de 2012,
sendo a ajuda FEDER desta convocatória destinada apenas aos eixos 1 (fomento da competitividade e promoção do emprego) e 2
(ambiente, património e prevenção de riscos), para projetos com um custo total mínimo de 100.000€. No âmbito desta convocatória
a área de cooperação territorial Centro / Castilla y León viu apenas aprovados 3 projetos: um enquadrado no eixo 1 e dois no eixo 2,
de acordo com a informação constante no Quadro 4.
Quadro 3: FEDER Aprovado por Eixo Prioritário - 2ª Convocatória
2ª Convocatória
Nº Projetos
2
3
3
3
11

Eixo Prioritário
1. Fomento da competitividade e promoção do emprego
2.Ambiente, património e prevenção de riscos
3.Ordenamento do território e acessibilidades
4.Integração socioeconómica e institucional

Ajuda FEDER
1 549 724,58
2 076 347,59
1 787 105,45
2 089 868,60
7 503 046,22

Fonte: POCTEP (2014)

Quadro 4: FEDER Aprovado por Eixo Prioritário - 3ª Convocatória
Eixo Prioritário
1. Fomento da competitividade e promoção do emprego
2.Ambiente, património e prevenção de riscos
3.Ordenamento do território e acessibilidades
4.Integração socioeconómica e institucional

3ª Convocatória
Nº Projetos
1
2
0
0
3

Ajuda FEDER
703 558,10
520 422,47
0,00
0,00
1 223 980,57

Fonte: POCTEP (2014)

No território Centro / Castilla y León um total de 21 projetos bilaterais foram financiados ao abrigo de POCTEP nas três convocatórias
do Programa, sendo notória a existência de contrastes significativos na distribuição do FEDER entre a região Centro e a região de
Castilla y León, conforme Gráfico 3.
A repartição de FEDER entre as duas regiões da área de cooperação Centro e Castilla y León é também desigualitária quando a análise
é feita em termos de convocatórias, conforme Gráfico 4.
No âmbito da cooperação territorial bilateral e pluriregional podem destacar-se as seguintes tipologias de operações: UniversidadeEmpresa, envolvendo Universidades e Associações Empresariais; Científica e tecnológica, envolvendo Centros Tecnológicos; Logística
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e Transportes através das interações entre as principais plataformas logísticas localizadas no corredor E-80; entre cidades através do
desenvolvimento do trabalho em rede de várias cidades de Portugal e Espanha; Turismo natural, cultural e ambiental, entre
instituições de âmbito regional e local; atividades culturais envolvendo várias instituições; desenvolvimento económico local,
desenvolvido particularmente por instituições locais sub-regionais. Os domínios predominantes em termos de cooperação
apresentam-se na Tabela 6.
Gráfico 3: Distribuição FEDER – Região Centro / Castilla y León

Fonte: POCTEP (2014)

Gráfico 4: Distribuição FEDER entre Salamanca e Beira Interior Norte nas três convocatórias

Fonte: POCTEP (2014)

Tabela 3: Projetos Aprovados no âmbito do POCTEP na Área de Cooperação Centro / Castilla y León – Domínio de Cooperação
Domínios de Cooperação
Turismo, património cultural e natural
Desenvolvimento económico, emprego e formação
Apoio a coletivos sociais específicos (Toxicodependentes, incapacitados, jovens, idosos)
Cooperação científica e tecnológica, inovação e desenvolvimento
Desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas
Tecnologia de sistemas agrários
Energia: Desenvolvimento das renováveis e otimização energética
Dinamização da cooperação institucional
Prevenção de Riscos Naturais
Cooperação Empresarial
Rede de Cidades
Rede logística e transportes
Fonte: POCTEP (2014)

Projetos (nº)
8
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1

Nestes projetos de cooperação transfronteiriça, participam um total de 54 Instituições das duas regiões. Verifica-se um grande
predomínio de entidades da administração pública, sobretudo de âmbito local: 9 Câmaras Municipais e Ayuntamientos, juntamente
com Associações de Municípios e a Diputación Provincial de Salamanca e o Consorcio de Cidades Amuralhadas; à escala regional
temos Agências, Institutos e Direções Regionais da Região Centro e Direções Gerais e Consejerias da Junta de Castilla y León (Tabela
7).
Tabela 4: Projetos Aprovados no âmbito do POCTEP na Área de Cooperação Centro / Castilla y León – Tipologia de Instituições
Tipologia de Instituições

Instituições (nº)
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Administração Local
Administração e Agências Regionais
Universidades e Politécnicos
Centros Tecnológicos e de Investigação
Outras Instituições, Associações e Fundações
Total
Fonte: POCTEP (2014)

13
20
8
5
8
54

5. CONCLUSÃO
As regiões fronteiriças foram sempre caracterizadas por um conjunto de relações e interações que se desenvolveram e se
materializaram independentemente dos poderes públicos. Nestas regiões foi desde sempre possível identificar potencialidades e
problemas comuns que conduziram à aproximação das gentes no sentido de os resolverem e de conjuntamente promoverem o
desenvolvimento destas zonas.
A queda dos regimes ditatoriais nos dois países e a posterior adesão à CEE, levou a um estreitamento de relações que veio a ser
consolidado com os sucessivos programas de cooperação transfronteiriça. Em meados da década de oitenta iniciou-se, assim, a
consolidação do processo de integração na União Europeia com a adesão de Portugal e Espanha que levou à abolição das fronteiras
dos Estados Membros, as quais funcionavam como entraves à livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, o que significou
uma nova fase de aproximação e reencontro e dinamização da cooperação baseada numa sólida cultura de cooperação entre agentes
públicos e privados dos dois países.
A cooperação transfronteiriça é uma das vertentes da política regional e de coesão, assente em iniciativas locais e regionais com a
finalidade de fortalecer laços e aproveitar sinergias dos dois lados da fronteira, criando oportunidades de desenvolvimento nestas
regiões periféricas que tendem a ser deprimidas. A linha de fronteira que a história foi definindo é apenas um sinal de separação
geográfica, uma vez que o relacionamento entre estes povos sempre existiu, mesmo quando os dois países se encontravam sob a
alçada de regimes ditatoriais. A cooperação representa assim uma forma de permeabilizar esta barreira física quer através de relações
económicas, sociais ou culturais contribuíram também para o desenvolvimento destas regiões.
Os processos de Cooperação são baseados em interações entre três blocos: por um lado os agentes/entidades/atores públicos e
privados, por outro lado um quadro legal e institucional e não menos relevante ou importante a vontade política favorável à
cooperação.
Da análise à avaliação das iniciativas promovidas no território, pode afirmar-se que através da realização de seminários, encontros,
colóquios, conferências e mesas sectoriais, foram dados contributos importantes para a criação de uma rede sub-regional
transfronteiriça, com atores dos dois lados dispostos a promover e fortalecer o intercâmbio de conhecimentos sobre diversos temas,
nomeadamente: potencial humano, matérias-primas do território, património e turismo, inovação e empreendedorismo.
Na mesma linha de atuação, a realização de ações conjuntas de sensibilização e informação entre comunidades locais e agentes
económicos, sociais e culturais das duas regiões, permitiram aprofundar as dinâmicas e atuações nos diferentes territórios,
estruturando metodologias, técnicas e atuações entre os dois países como forma de responder conjuntamente a problemas em
territórios divididos por um limite administrativo mas com problemas semelhantes.
Os fundos recebidos dos programas de cooperação contribuíram ao longo dos tempos para atenuar estas diferenças e criar redes
económicas, socias, culturais e institucionais mais sólidas capazes de potenciar um desenvolvimento territorial mais policêntrico e
equilibrado.
No entanto, apesar da maior aproximação, da maior interação e cooperação entre estas regiões de fonteira resultante da iniciativas
e as políticas de incentivos comunitários, continuam a persistir lacunas socioeconómicas que podem colocar em causa a sua
sustentabilidade a curto prazo. Conclui-se assim que os apoios financeiros continuam a ser insuficientes para inverter a tendência de
exclusão territorial que continua a manifestar-se nestas zonas.
No período de programação 2020 a cooperação territorial transfronteiriça deve continuar a promover uma visão estratégica mais
integrada destas regiões dada a sua proximidade, baseada num modelo onde o conhecimento, a investigação e a inovação tenham
um papel de destaque, no sentido de contribuírem decisivamente para o desenvolvimento e melhoria da competitividade dos
territórios de fronteira.
No território Centro / Castilla y León o desenvolvimento da cooperação transfronteiriça é bem visível pelos diversos projetos bilaterais
desenvolvidos e financiados ao abrigo de POCTEP nas três convocatórias do Programa. Todavia regista-se contrastes significativos na
distribuição do FEDER entre a região Centro e a região de Castilla y León. A repartição de FEDER entre as duas regiões da área de
cooperação Centro e Castilla y León é desigualitária quando a análise é feita em termos de convocatórias.
Face à análise, não podemos deixar de salientar a importância dos projetos bilaterais no desenvolvimento de relações de cooperação
entre várias entidades e setores locais dos dois lados da fronteira e que muito tem contribuído para atenuar o agravamento das
assimetrias face às restantes regiões centrais da União Europeia.
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ABSTRACT
Este estudo investiga empiricamente os efeitos das tipologias de incubadoras sobre as exportações regionais em Portugal,
especificamente na região centro. Da revisão de literatura efetuada retém-se que a criação de incubadoras influencia
significativamente o desenvolvimento regional, por via da criação de riqueza com origem no apoio à criação de novos negócios, os
quais estimulam a criação de novos postos de trabalho, bem como a capacidade de exportação regional. Assim, procedeu-se à análise
das exportações das NUT III abrangidas pela RIERC, baseada em dados secundários da Pordata. Os resultados sugerem que as regiões
abrangidas pela RIERC denotam variações positivas no seu volume de exportações, embora estas sejam influenciadas parcialmente
pelo tipo de incubadoras, contribuindo em última instância para o crescimento económico das unidades territoriais em análise.
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RESUMO
O presente trabalho pretende estudar o papel das políticas públicas mediante incentivos financeiros via QREN 2007-2013 na inovação
empresarial e na criação de emprego líquido na região Alentejo. Apresentam-se os resultados sob a perspectiva macroeconómica
(regional) e a perspectiva empresarial. Conclui-se que na região predominaram os investimentos com inovação de produto e
organizacional, que correspondem à tipologia que gera maior crescimento do emprego, porém apenas o segundo tipo de
investimento consegue gerar melhorias importantes na produtividade. Do ponto de vista empresarial verificou-se um reforço da
rendibilidade das empresas promotoras. É ainda diferenciada a performance das empresas dos sectores secundário (indústria) e
terciário (serviços) verificando-se que os projetos de investimento com inovação organizacional têm maior efeito no sector terciário
e que os investimentos com inovações de produto e de processo aparentam ser mais eficazes na promoção da competitividade no
sector secundário.
PALAVRAS-CHAVE: Alentejo, Indústria, Inovação Empresarial, Políticas Públicas, Serviços

BUSINESS INNOVATION IN THE ALENTEJO UNDER THE NSRF 2007-2013: SECTORAL ANALYSIS
ABSTRACT
This paper aims to study the role of public policies through financial incentives via NSRF 2007-2013 in business innovation and the
creation of net employment in the Alentejo region. Results are presented from the macroeconomic perspective (regional) and the
business perspective. We conclude that prevailed in the region investments in product innovation and organization, corresponding
to the type that generates higher employment growth, but only the second type of investment can generate significant improvements
in productivity. From a business point of view there was an increase in profitability of the promoting companies. It is also
differentiated the performance of companies in the secondary sector (industry) and tertiary (services) verifying that the investment
projects with organizational innovation have a greater effect on the services sector and investment with product and process
innovations appear to be more effective promoting competitiveness in the secondary sector.
KEYWORDS: Alentejo, Business Innovation, Industry, Public Policies, Services

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste num estudo aplicado à região Alentejo. Mais especificamente incide sobre a inovação empresarial no
Alentejo ao abrigo do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), instrumento de aplicação da política comunitária de coesão
económica e social em Portugal no período 2007-2013 (QREN 2007-2013).
Pretende-se estudar o papel das políticas públicas, mediante incentivos financeiros via QREN 2007-2013, na inovação empresarial e,
ainda que indirectamente, na criação de emprego líquido. A este propósito apresentam-se os resultados deste quadro político sob
duas perspectivas: a perspectiva macroeconómica (resultados em termos regionais) e a perspectiva microeconómica ou empresarial
(resultados reflectidos nos indicadores internos das próprias empresas).
Este estudo incide sobre a base de dados de projectos aprovados no âmbito do Sistema de Incentivos para o Alentejo (SI INALENTEJO)
referente ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN, 2007-2013). No que respeita aos resultados em termos sectoriais e
regionais, segue-se a metodologia de análise descritiva de Harrison et al. (2014). Para análise do impacto sobre a performance
empresarial são utilizados os indicadores de rendibilidade vulgarmente utilizados pela literatura financeira, designadamente a
rendibilidade das vendas [operacional (ROpV) e líquida (RLV)], a rendibilidade do Ativo (RA), a rendibilidade dos capitais próprios
(RCP) e a rendibilidade dos investimentos (RI).
Após a presente introdução, o trabalho está estruturado da seguinte forma: no ponto 2 apresentamos uma breve revisão de literatura
e enquadramento no que respeita a inovação, políticas públicas e emprego; no ponto 3, é apresentado o caso de estudo aplicado à
região Alentejo, com descrição dos dados e da metodologia, e análise dos resultados; no ponto 4 concluímos.

2. REVISÃO DA LITERATURA. INOVAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS, E EMPREGO.
Inovação, na abordagem tradicional, abarca a introdução de novos e melhores produtos, serviços, processos, assim como a
introdução de novas e melhores estratégias organizacionais ou de marketing (OCDE, 200922 citado em Lisetchi & Brancu, 2014).
Capello (in Cooke et al., 2015) refere-se à inovação, numa perspectiva mais moderna, como a utilização inteligente de conhecimento
avançado, sendo um factor chave para o crescimento económico numa sociedade guiada pelo conhecimento. A mesma autora
apresenta três perspectivas ou abordagens diferentes no que respeita à relação entre inovação e desenvolvimento local: uma
abordagem sectorial ou funcional, na qual a inovação resulta da presença de sectores inovadores, e onde a proximidade física entre
os actores facilita a troca de conhecimento e gera “spillovers” (Breschi, 2015 in Cooke et al.,2015); a abordagem estrutural, onde a
22 OECD (2009). Innovation Policy reviews. Download from: www.oecd.org/sti/innovation/reviews 13/06/2011
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inovação surge como resultado de factores estruturais e distintivos nas regiões, tornando umas mais propensas à inovação do que
outras; e finalmente uma abordagem cognitiva, a única onde o espaço, o território, assume um papel chave, como fonte de eficiência
dinâmica, gerando conhecimento, aprendizagem e capacidade de inovação contínua ao longo do tempo. Na abordagem cognitiva a
inovação é o resultado de processos de aprendizagem colectivos e socialização do risco de inovação, assentes nas relações entre os
actores do território que interagem com proximidades física e social, seguindo algumas normas de comportamento que, por um lado
facilitam a cooperação entre os actores e consequente socialização do conhecimento, e por outro garantem o apoio aos agentes
económicos (indivíduos, empresas e instituições locais), no sentido de desenvolver formas organizacionais que apoiem processos de
aprendizagem interactivos. Só assim se explica o facto de alguns territórios, mais do que outros, revelarem características endógenas
que lhes permitem crescer através da inovação.
É no contexto desta última abordagem que surge na bibliografia o conceito de sistemas de inovação regional (RIS – regional
innovation systems). Tödtling e Trippl (2015) (in Cooke et al., 2015) identificam diferentes tipos de RIS, consoante o enquadramento
institucional, os actores e o tipo de governança. Quanto aos actores, podemos ter um RIS institucional (conduzido pelas instituições)
ou que resulta do empreendedorismo dos indivíduos e das empresas. No que respeita à governança, observam-se dois tipos: bottomup ou top-down. Em termos de ambiente institucional, podemos encontrar RIS em diferentes tipos de regiões: ricas, industriais,
periféricas… O RIS pode ainda assentar em diferentes tipos de conhecimento: analítico, sintético ou simbólico. No que respeita à
política de inovação, nomeadamente a governança, observa-se cada vez mais um modelo de governança multinível, uma vez que
quando os actores são envolvidos (bottom-up) e são consideradas as necessidades das empresas e dos indivíduos residentes nas
regiões (políticas orientadas pela “procura”, ou, neste caso, pelos destinatários), a probabilidade de sucesso é maior. A figura 2.1.,
adaptada de Tödlting e Trippl (2005), e baseada em Autio (1998), sintetiza a estrutura base e as interrelações de um sistema de
inovação regional.

Figura 2.1. Sistemas de inovação regionais23
A política regional de inovação24 tem vindo a ganhar importância nas últimas décadas, nomeadamente na União Europeia, onde
grande parte do apoio estrutural, através do financiamento para o desenvolvimento regional, é canalizado, e de forma crescente,
para o incentivo à inovação (Bachtler et al., 2007) citado em Lagendijk, 2015). Além disso, segundo Soete (2009) 25, também as
próprias iniciativas regionais têm vindo a adaptar-se às políticas de inovação e competitividade da União Europeia. Tal como na
governança do RIS, na definição da política regional de inovação também encontramos duas abordagens diferentes: bottom-up,
quando é a própria região a delinear as medidas de política para impulsionar a economia regional, ou top-down, quando se trata da
adaptação da política nacional (ou europeia) a uma determinada região (Howells, 2005 citado em Lagendijk, 2015).
O regulamento de 2006 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 26 reflecte a importância da inovação, associada à criação
de emprego, em termos de política regional, na programação política da União Europeia referente ao período 2007-2013. No artigo
2º deste regulamento refere-se que “o FEDER dá cumprimento às prioridades da Comunidade e, em especial, à necessidade de
reforçar a competitividade e a inovação, de criar e manter empregos sustentáveis e de assegurar o desenvolvimento sustentável.”,
chamando-se a atenção no preâmbulo (ponto 10) para a coordenação do FEDER com outros instrumentos de financiamento como
sejam o Sétimo Programa-Quadro de Actividades em Matéria de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, e o
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação. No artigo 4º relativo ao objectivo convergência 27, refere-se que “o FEDER
centra a sua intervenção no apoio ao emprego e ao desenvolvimento económico integrado sustentável, a nível regional e local, através
da mobilização e do reforço da capacidade endógena, mediante programas operacionais destinados à modernização e diversificação
das estruturas económicas e à criação e manutenção de postos de trabalho duradouros”, tendo como primeira prioridade (ponto 1
do artigo 4.º) a “investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT), inovação e espírito empresarial (…), nomeadamente (…) fomento
do espírito empresarial e do financiamento da inovação para PME (…)”. A este propósito, Howells (2005) defende que a política

23

Fonte: Tödlting & Trippl (2005), baseada em Autio (1998), ambos citados em Tödtling & Trippl (2015) (in Cooke et al., 2015).

24 Que, em termos genéricos, se pode definir como o conjunto de iniciativas e práticas que têm por objectivo a melhoria das capacidades das empresas de uma dada

região, no que respeita ao desenvolvimento de novos produtos e processos, permitindo a entrada em novos mercados e/ou a adopção de novas práticas de negócio,
mediante a aplicação bem-sucedida do conhecimento (Lagendijk, 2015).
25 Citado em Lagendijk (2015).
26 REGULAMENTO (CE) N.º 1080/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5 de Julho de 2006 relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que
revoga o Regulamento (CE) n.º 1783/1999, Jornal Oficial da União Europeia, 31/07/2006.
27 Onde está classificada a região Alentejo (veja-se http://www.qren.pt/np4/qren)
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regional de inovação, não deve ser apenas imposta numa perspectiva top-down, deve ser sobretudo articulada com o próprio
território, dando lugar a uma sociedade do conhecimento inclusiva, em vez de uma economia do conhecimento selectiva (Lagendijk,
2015).
No que respeita à relação entre inovação e emprego (objectivos do FEDER 2007-2013 conforme artigo 2.º do respectivo
regulamento), nomeadamente no que respeita ao impacto das inovações de produto e de processo das empresas (a propósito dos
diferentes tipos de inovação vejam-se as notas de rodapé n.º10 e n.º11), no crescimento do emprego, consideramos como referência
o modelo desenvolvido por Harrison et al. (2014), a partir do qual se realizaram estudos aplicados a diferentes territórios, como
sejam o de Elejalde et al. (2015) e de Aboal et al. (2015). Harrison et al. (2014) estudam a relação entre a inovação e a criação de
emprego, quer na própria empresa, quer no respectivo sector de actividade, assim como os canais através dos quais se reflectem os
impactos da inovação no emprego.
No presente trabalho, realizamos uma análise da inovação empresarial ao abrigo dos incentivos no âmbito do QREN 2007-2013, na
região Alentejo e aplicamos a análise descritiva desenvolvida por Harrison et al. (2014), no sentido de perceber se a inovação
estimula, ou não, o crescimento do emprego, quer ao nível da empresa, quer ao nível da região. Só assim se poderá avaliar a eventual
eficiência das políticas de estímulo à inovação no que respeita à criação de emprego (de preferência sustentável).
Ao nível empresarial importa perceber o impacto deste tipo de investimentos sobre a performance, que pode ser medido pelos
tradicionais indicadores de rendibilidade oriundos da literatura financeira. Diversos investigadores têm reconhecido o facto de que
os processos de inovação poderem ter um impacto significativo sobre a posição competitiva da empresa, bem como serem usados
para a obtenção e sustentabilidade da sua vantagem competitiva, ou ainda na inteira transformação dos processos de negócio
(Brynjolfsson & Hitt, 1998; Renkema, 1998; Al-Mudimigh et al., 2001; Bowonder et al., 2010; Ramadani et al., 2016; Tavassoli &
Karlsson, 2016).
Porter e Millar (1985) referem que os sistemas e tecnologias de informação (STI) afetaram a competitividade por três vias possíveis:
provocaram alterações na estrutura e competição da indústria; foram utilizados para suportar a criação de novos negócios; e as
empresas que a eles recorreram obtiveram um desempenho superior à sua concorrência. Bowonder et al. (2010) salientam que as
estratégias de inovação auxiliam as empresas de três formas: (1) entusiasmando os clientes, (2) superando a concorrência e (3)
criando um novo portfólio de produtos e serviços. Para Porter (2008) a adoção de uma estratégia adequada de inovação pode ajudar
as empresas na obtenção de vantagens competitivas.
Tavassoli e Karlsson (2016) estudaram uma amostra de empresas suecas com estratégias de inovação tendo concluído que estas
atingiram níveis superiores de performance quando comparadas com empresas que não encetaram processos de inovação.
A investigação em torno do “Innovation Business Value28”, em particular no domínio dos sistemas e tecnologias de informação (STI)
tem-se centrado em dois grandes eixos (Thatcher & Pingry, 2004): um conjunto de investigadores procura estudar o fenómeno à luz
dos conceitos económicos de produtividade (ex.: Brynjolfsson & Hitt, 1996; Brynjolfsson & Hitt, 1998; Thatcher & Oliver, 2001;
Thatcher & Pingry, 2004; Chen & Zhu, 2004; Osey-Bryson & Ko, 2004; Martins & Raposo, 2005; Shu & Strassmann, 2005; Tavassoli &
Karlsson, 2016), usando frequentemente para o efeito funções de produção Cobb-Douglas.
Em alternativa, o estudo do impacto dos investimentos em inovação em geral, e em sistemas e tecnologias de informação em
particular (STI) sobre a performance financeira das empresas, pode ser aferido através de medidas de rendibilidade tradicionalmente
utilizadas na literatura de gestão estratégica (ex: Dos Santos et al., 1993; Bharadwaj, 2000; Zhu, 2004; Tanriverdi, 2005; Aral & Weill,
2007; Guerreiro & Serrano, 2007a, Guerreiro & Serrano, 2007b; Dehning et al., 2007; Lee, 2008, Guerreiro, 2010, Guerreiro, 2016;
Guerreiro & Guerreiro, 2016).
Neste último caso, podemos ainda encontrar situações em que são usadas medidas contabilísticas para aferir a performance
financeira das empresas (ex. rendibilidade do ativo, rendibilidade do capital próprio, rendibilidade das vendas,…), ao passo que outros
estudos utilizam medidas de mercado29 (Lim et al., 2004; Chari et al., 2007), ou ambas (ex. Tanriverdi, 2005; Aral et al., 2006; Aral &
Weill, 2007; Altinkemer et al., 2007; Ravichandran et al., 2009).
‘Innovation Business Value’

Produtividade

Performance Financeira

Medidas contabilísticas

Medidas de mercado

Figura 2.2. Medidas usadas no estudo do impacto dos investimentos em inovação
As medidas contabilísticas de performance têm por base a informação financeira do balanço e demonstração de resultados da
empresa, enquanto que a medidas de mercado se baseiam no valor das ações da empresa nos mercados financeiros (bolsas de
valores), onde esses títulos são transaccionados (Lee & Bose, 2002; pg.120). As primeiras sendo históricas por natureza, têm sido o
foco principal da investigação empírica. Elas refletem a performance financeira obtida pela empresa no passado (Lee & Bose, 2002;
pg.123). As medidas de performance baseadas em critérios de mercado têm uma natureza diferente, elas refletem a percepção do
mercado e dos investidores relativamente à performance futura de uma dada empresa (Lee & Bose, 2002; pg.123).

28 O “Innovation business value research” está relacionado com a medição dos efeitos dos investimentos em inovação nos diversos aspectos da performance da empresa.

O “Innovation Businnes Value” tem em vista a compreensão do modo, e em que medida a implementação de projetos de inovação nas empresas conduz à melhoria da
performance organizacional. O termo é usado vulgarmente para se referir aos impactos dos processos de inovação sobre performance organizacional, incluindo a melhoria
da rendibilidade, redução de custos, vantagem competitiva, entre outras.
29 Ex. Tobin’s q.
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3. INOVAÇÃO EMPRESARIAL NO ALENTEJO AO ABRIGO DO QREN 2007-2013
3.1 Base de dados e metodologia de análise
Para o estudo da inovação empresarial no Alentejo será utilizada a informação pública relativa à demonstração de resultados, balanço
e postos de trabalho de todos os projetos de investimentos financiados pelo Sistema de Incentivos para o Alentejo (SI INALENTEJO)
referente ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) do período de 2007 a 2013, e gerido pelo Programa Operacional
para o Alentejo. Esta base de dados corresponde a um conjunto de 1970 projetos de investimento diferentes que foram submetidos
e aprovados no período em causa, e associados a 93 concursos diferentes.
Os projetos são diferenciados segundo diversos critérios. No que respeita ao domínio ou tipologia dos investimentos podemos
encontrar 37 categorias diferentes que serão agrupadas em diferentes tipos de projetos inovadores consoante o tipo de
investimento, seguindo a metodologia de Harrison et al. (2014), complementada com a metodologia utilizada no Inquérito
Comunitário à Inovação30. Como resultado, os projetos serão agrupados em 5 categorias diferentes de inovação (Inovadores de
Produto, Inovadores de Processo, Inovadores Organizacionais, Inovadores de Marketing e não Inovadores), como consta no quadro
3.1
Quadro 3.1. Tipos de Inovação em função da tipologia do investimento
Tipo de Inovação
Inovação de Produto (Pd)

Inovação de Processo (Pc)

Inovação Organizacional (O)

Inovação de Marketing (M)
Sem Inovação (N)

Tipologia do Investimento
Produção de novos bens e serviços
Economia Digital
Criação e Moda
Criação, Moda e Design
Adopção de novos processos ou métodos
Expansão de capacidades de produção
Ambiente
Criação de unidades ou de linhas de produção
Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos
Qualidade
Inovação
Diversificação e Eficiência Energética
Introdução de melhorias tecnológicas
Expansão de capacidades de produção
I&DT e Transferência de Tecnologia / Biotecnologia
I&DT e Transferência de Tecnologia / Ciências da Saúde
I&DT e Transferência de Tecnologia / Ciências e Tecnologias do Ambiente
I&DT e Transferência de Tecnologia / Ciências e Tecnologias dos Alimentos
I&DT e Transferência de Tecnologia / Engenharia de Sistemas
I&DT e Transferência de Tecnologia / Engenharia Electrotécnica, Automação, Controlo
I&DT e Transferência de Tecnologia / Engenharia Mecânica
I&DT e Transferência de Tecnologia / Gestão Industrial
I&DT e Transferência de Tecnologia / Sistemas Energéticos e Novas Formas de Energia
I&DT e Transferência de Tecnologia / Tecnologia e Ciências dos Materiais
I&DT e Transferência de Tecnologia / Tecnologias de Informação e Telecomunicações
Internacionalização
Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação
Igualdade de Oportunidades
Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho
Criação, modernização, requalificação ou racionalização de empresas
Empreendedorismo Feminino Qualificado
Empreendedorismo Qualificado
Propriedade Industrial
Modernização, requalificação ou racionalização de empresas
Comercialização e Marketing
Design
(vazio)

Importa referir que a designação de não inovadores não corresponde à ausência de inovação uma vez que o QREN exigia a sua
existência, mas apenas ao desconhecimento dessa informação por estar vazio o campo para esses projetos.
Uma vez que a generalidade dos projetos estão associados a diversas tipologias de investimento foi necessário que a sua classificação
considerasse as prioridades mais adequadas ao estudo. Assim pressupõe-se que nos projetos onde é possível encontrar a inovação
de produto simultaneamente com a inovação de processo, organizacional ou de marketing, as três últimas categorias estarão
subordinadas à primeira, ou seja, a inovação de processo, organizacional ou de marketing realiza-se em função da inovação de
produto (quadro 3.2)
Quadro 3.2. Classificação dos Projetos por Tipo de Inovação
Inovadores de Produto - Pd

Pd
Pd+Pc
Pd+M
Pd+O
Pd+Pc+M

30

A informação estatística oficial sobre inovação em Portugal é recolhida através do Inquérito Comunitário à Inovação (Community Innovation Survey - CIS), instrumento
de notação do sistema estatístico nacional regulamentado pela União Europeia, e realizado sob a orientação do Eurostat com ba se nos princípios definidos no Manual de
Oslo da OCDE.
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Inovadores de Processo - Pc

Inovadores Organizacionais - O
Inovadores de Marketing - M
Não Inovadores - N

Pd+Pc+O
Pd+Pc+M+O
Pc
Pc+M
Pc+O
Pc+O+M
O
O+M
M
N

3.2 Impacto dos investimentos em inovação na perspectiva da economia regional
Pretendendo aferir os impactos que o Sistema de Incentivos no âmbito do QREN trouxe para o Alentejo decidimos avaliar a evolução
ocorrida durante o período em análise para um conjunto diversificado de variáveis, como é o caso do emprego (emprego total,
emprego qualificado e emprego técnicos), do Valor Bruto da Produção (VBP), do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e da produtividade.
Neste último caso calculámos a produtividade média tendo por base o VBP e o VAB e calculámos ainda a produtividade marginal que
avalia a variação do VAB por cada unidade adicional de emprego total.
Com este conjunto de indicadores, e dado que a base apresenta os valores pré-projeto e pós-projeto, pretendemos avaliar os efeitos
do financiamento europeu na inovação, no mercado de trabalho e na competitividade da região Alentejo.
A primeira evidência consiste no predomínio dos projetos com inovação de produto e organizacional, sendo a inovação de marketing
a menos prioritária na região Alentejo enquanto opção autónoma das restantes alternativas (quadro 3.3). Outra questão chave é o
facto da inovação de produto, que consiste na criação de novos produtos simultaneamente com a manutenção dos produtos
previamente existentes, estar associada a um maior aumento do emprego total e do emprego qualificado. Contrariamente, a
inovação de processo, que corresponde às alterações no processo produtivo sem qualquer criação de novos produtos, e em menor
escala a inovação de marketing por estas associada a um menor número de projetos, tendem aprovados a gerar uma diminuição do
emprego, em especial o emprego total.
Quadro 3.3. Efeitos do QREN 2007-2013 no emprego total, qualificado e técnico segundo o tipo de inovador
Total (2007-2013)
Nº de Empresas
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Emprego Total (pré Projeto)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Emprego Total (pós Projeto)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Emprego Total (variação %)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais

1970
92
454
691
112
622
14.117,00
7%
42%
31%
3%
18%
19.207,00
9%
19%
49%
0%
23%
36,06%
77%
-39%
118%
-93%
78%

Sector
2
583
30
208
201
20
124
7.616,00
6,04%
48,90%
28,26%
1,23%
15,57%
8.120,00
8,99%
26,59%
47,29%
0,00%
17,13%
6,62%
58,70%
-42,02%
78,44%
-100,00%
17,28%

3
1345
62
238
480
87
478
6.289,00
9,00%
34,41%
32,49%
4,47%
19,64%
10.909,00
9,91%
13,36%
49,26%
0,19%
27,28%
73,46%
90,99%
-32,67%
163,04%
-92,53%
140,97%

Importa ainda verificar que os três tipos de projetos inovadores dominantes, tanto no sector secundário como no terciário, quer em
número de projetos quer nos diversos tipos de emprego, sejam os mesmos, a ordem de importância é diferente. Este aspecto mostra
que o perfil geral está a ser influenciado de forma dominante pelo perfil do sector terciário.
Relativamente ao valor bruto da produção e ao valor acrescentado bruto (quadro 3.4) não verificamos efeitos negativos com os
diferentes tipos de inovação, porém os efeitos são sempre mais interessantes com a inovação organizacional e de produto, o que
mostra que o tecido empresarial da região Alentejo revelava deficiências organizacionais que precisavam ser corrigidas,
independentemente das necessidades de melhoramentos dos processos de produção e da qualidade dos produtos produzidos.
Importa ainda destacar que nos projetos com inovação de processo, o crescimento do VBP e do VAB é muito menos significativo
quando comparado com as restantes categorias, o que poderia ter efeitos importantes na competitividade relativa destas empresas,
não tivesse o emprego diminuído nos projetos com este tipo de inovação.
Quadro 3.4. Efeitos do QREN 2007-2013 na produção e no valor acrescentado segundo o tipo de inovador
Sector
2
469.765.958,13
7,10%

Total (2007-2013)
VBP (pré projeto)
não inovadores

858765096
7%
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Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
VBP (pós projeto)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
VBP (Variação %)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
VAB (pré projeto)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
VAB (pós projeto)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
VAB (Variação %)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais

24%
51%
0%
18%
4490535874
6%
12%
48%
0%
34%
423%
332%
164%
390%
92%
871%
236694157
12%
26%
45%
0%
17%
1799452906
7%
13%
44%
0%
37%
660%
332%
274%
643%
128%
1543%

27,70%
46,27%
0,00%
18,93%
2.202.891.444,70
6,24%
16,37%
58,22%
0,00%
19,17%
368,93%
311,85%
177,17%
490,07%
374,89%
134.371.384,36
8,29%
31,32%
42,93%
0,00%
17,46%
771.674.055,45
6,18%
20,44%
52.53%
0,00%
20.85%
474,28%
328,01%
274,82%
602,58%
586,09%

19,84%
54,56%
0,18%
18,00%
2.247.142.074,95
5,72%
8,08%
36,71%
0,06%
49,43%
490,90%
355,97%
140,46%
297,53%
109,69%
1522,63%
99.602.207,77
17,33%
20,78%
44,99%
0,26%
16,64%
1.004.208.985,08
7,48%
7,50%
35.72%
0,06%
49.24%
908,22%
335,14%
263,82%
700,00%
130,54%
2883,44%

Finalmente, no que diz respeito à produtividade (quadro 3.5) a sua evolução dependerá não apenas da variação da produção (VBP e
VAB) como também do emprego, sendo que o crescimento da primeira melhora a produtividade e o crescimento do segundo piora
a sua evolução.
Assim, podemos verificar que a produtividade média evoluiu favoravelmente em todos os tipos de inovação, mas em especial na
inovação de marketing e organizacional. Este facto mostra que existe uma dualidade importante entre a promoção do emprego, ou
correção do desemprego na região, e a melhoria da competitividade relativa dos projetos de investimento já que o efeito mais
interessante ao nível do emprego nos projetos com inovação do produto não reflete uma melhor performance competitiva quando
comparado com outras categorias de investimento.
Quadro 3.5. Efeitos do QREN 2007-2013 na produtividade do trabalho segundo o tipo de inovador
Sector
2
7.322.583,87
8,77%
22,83%
46,22%
0,00%
22,19%
40.134.740,04
6,50%
23,78%
50,11%
0,00%
19,61%
448,10%
481,72%
847,01%
1074,88%
699,79%
29.764.540,09
6,50%
19,14%
52,46%
0,00%
21,91%
106.173.226,36
6,51%
18,59%
54,16%

Total (2007-2013)
Produtividade (VAB) pré projeto
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Produtividade (VAB) Pós projeto
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Produtividade (VAB) (variação)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Produtividade (VBP) pré projeto
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Produtividade (VBP) Pós projeto
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto

16766,60
27684,55
10474,35
24693,69
1262,65
16128,92
93687,35
67810,21
64506,70
83629,49
38372,00
148883,78
459%
145%
516%
239%
2939%
823%
60831,98
59993,43
34441,27
101657,37
2868,18
63715,43
233796,84
146849,93
150171,70
228897,05
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3
11.135.766,41
6,45%
20,08%
51,44%
0,29%
21,73%
77.499.709,21
5,67%
7,79%
34,02%
0,04%
52,48%
595,95%
80,33%
400,87%
654,22%
80,33%
2043,67%
56.924.919,28
2,77%
14,55%
58,46%
0,15%
24,08%
319.490.930,98
2,64%
4,65%
22,92%
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Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais
Produtividade (VBP) (variação)
não inovadores
Inovadores de Processo
Inovadores de Produto
Inovadores de Marketing
Inovadores Organizacionais

73289,27
347603,08
284%
145%
336%
125%
2455%
446%

0,00%
20,74%
256,71%
431,62%
495,59%
583,24%
475,77%

0,02%
69,77%
461,25%
67,50%
245,24%
257,85%
67,50%
1727,75%

É evidente no quadro anterior que os projetos de investimento com inovação organizacional têm maior efeito no sector terciário e
que os investimentos com inovações de produto e de processo aparentam ser mais eficazes na promoção da competitividade no
sector secundário.
Importa também constatar que, no contexto global da atividade económica, ainda que os projetos inovadores de processo consigam
gerar um impacto positivo, mas que menor do que os projetos inovadores de produto e organizacionais, estão associados a efeitos
negativos na promoção do emprego o que mostra que a coexistência dos objetivos “aumentar o emprego” e “aumentar a
competitividade” pode não ser tão fácil quanto se esperaria. Aparentemente a inovação de produto e organizacional foram as únicas
que o permitiram em simultâneo devendo ser consideradas de forma especial na definição dos critérios dos programas de incentivos
ao investimento.
Além disso, é evidente que tanto o valor bruto da produção como o valor acrescentado bruto gerado pelas empresas da região
Alentejo conheceu um forte crescimento neste período com o contributo do programa QREN 2007-2013.
3.3 Impacto dos investimentos em inovação sobre a Performance Empresarial
Para além de factor chave para o crescimento económico e criação de emprego, o investimento em inovação do ponto de vista
empresarial deve conduzir a uma melhoria de desempenho das entidades que tomam a decisão de implementar projetos de
investimento em inovação. Importa compreender se o sistema de inovação regional em geral e o programa de incentivos objeto do
presente estudo tiveram o impacto positivo sobre a performance empresarial das entidades que submeteram e viram aprovadas
candidaturas ao abrigo do programa em apreço.
O presente trabalho enquadra-se nos estudos que procuram relacionar os investimentos em inovação com os níveis de rendibilidade
alcançados, usando para o efeito medidas contabilísticas, dado as características das empresas da amostra selecionada (não cotadas
em bolsa). Pretende-se verificar em que medida a rendibilidade alcançada em situação pós-projeto difere significativamente da
rendibilidade que as empresas apresentavam antes de se candidatarem a estes apoios públicos. Para o efeito, dadas as características
das empresas da amostra selecionada (não cotadas em bolsa), adotaram-se medidas contabilísticas.
Para Wade & Hulland (2004, p.129) qualquer variável dependente deve apresentar três atributos chave – (1) permitir a medição
(valorização) da performance; (2) incorporar um elemento de medição de competitividade, e (3) deve atender à noção de
performance ao longo do tempo, permitindo a comparabilidade quer ao longo do tempo, quer entre empresas.
A rendibilidade do capital próprio (RCP), a rendibilidade dos ativos (RA), e a rendibilidade do investimento (RI) estão todas
intimamente relacionadas e são largamente aceites como medidas de lucratividade (Brown et al., 1995). A rendibilidade dos capitais
próprios (RCP) foi calculada pela obtenção do quociente entre os resultados líquidos do exercício e os capitais próprios da empresa,
para o momento pré-projeto e pós-projeto. Este indicador representa o retorno que a empresa conseguiu num dado exercício
económico para os capitais que os acionistas/sócios nela investiram. O indicador afere a capacidade de liderança para a obtenção do
almejado retorno esperado pelos acionistas/sócios. Um negócio ou empresa que apresenta um elevado RCP é aquele que é capaz de
gerar dinheiro internamente (Ross et al., 2002). A RA mede a capacidade da empresa em gerar lucros a partir dos seus ativos,
ignorando o modo como esses ativos foram financiados (Stickney, 1990). Tendo sido calculada pela obtenção do quociente entre os
resultados operacionais do exercício e os ativos líquidos da empresa, para o momento pré-projeto e pós-projeto. A rendibilidade do
investimento (RI) mede a capacidade da empresa em obter valor dos seus investimentos. A RI resulta do quociente entre os
resultados operacionais do exercício e o valor dos investimentos líquidos da empresa, para o momento pré-projeto e pós-projeto.
Tendo em conta os dados disponíveis utilizou-se o somatório (ativo fixo tangível + intangível) como proxy do valor dos investimentos
da empresa.
A rendibilidade das vendas (RV) mede a margem líquida da empresa sobre o volume de negócios. Neste estudo utiliza-se a RV líquida
que se obtém pelo quociente entre o lucro do exercício e o volume de negócios da empresa – rendibilidade líquida das vendas (RLV),
e a RV operacional que se calcula dividindo os resultados operacionais pelo volume de negócio – rendibilidade operacional das vendas
(ROpV). Este último não é influenciado pelo custo do capital alheio e política financeira da empresa.
Selecionaram-se as empresas com histórico, e calcularam-se para cada uma, a ROpV, RLV, RCP, RA e RI no exercício económico
anterior à candidatura e em situação pós-projeto. Apuram-se as respetivas médias pré e pós projeto e efetuou-se um teste estatístico
para comparação das médias. Os resultados obtidos encontram-se no quadro 3.6.
Quadro 3.6. Indicadores de desempenho empresarial

Rendibilidade das Vendas
Rendibilidade Operacional das Vendas
Rendibilidade líquida das Vendas
Rendibilidade do Capital Próprio
Rendibilidade do Ativo
Rendibilidade do Investimento

Amostra

Resultado do teste estatístico

Nível de
significância

Tipo de Impacto

740
740
735
741
696

Rendibilidade pós-projeto superior
Rendibilidade pós-projeto superior
Rendibilidade pós-projeto superior
Rendibilidade pós-projeto superior
Rendibilidade pós-projeto superior

95%
95%
95%
95%
95%

+
+
+
+
+

Verifica-se claramente, para um nível de significância de 95%, que a rendibilidade deste grupo de empresas que apresentou
candidaturas de projetos de investimentos em inovação, sofreu um impacto positivo.
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Deste modo, de uma perspetiva empresarial e tendo por base o estudo do comportamento da rendibilidade das empresas
promotoras de candidaturas no âmbito do programa de incentivos para a região Alentejo podemos afirmar que de um modo geral
as empresas reforçaram a sua competitividade, alcançando níveis superiores de rendibilidade.

4 CONCLUSÕES
A aplicação do Sistema de Incentivos na região Alentejo no período 2007-2013 revelou que predominaram os investimentos com
inovação de produto e organizacional, sendo este investimentos promotores de maior crescimento do emprego, tanto em termos
totais como o mais qualificado. Porém, apenas o segundo consegue promover de forma significativa a produtividade média do factor
trabalho. Assim, torna-se evidente a dualidade existente na escolha das estratégias de inovação para Portugal. No caso dos projetos
de inovação de processos, ainda que consigam promover uma maior competitividade, esta é conseguida maioritariamente à custa
da redução do emprego, o que pode ter impactos significativos nas condições de vida na região Alentejo.
Comparando o sector terciário com o sector secundário constata-se que enquanto os projetos de investimento com inovação
organizacional têm maior efeito no sector terciário os investimentos com inovações de produto e de processo aparentam ser mais
eficazes na promoção da competitividade no sector secundário, ainda que o efeito em termos de emprego total se mantenha o
padrão geral já referido.
Do ponto de vista empresarial, tendo por base o estudo do comportamento da rendibilidade das empresas promotoras de
candidaturas no âmbito do programa de incentivos para a região Alentejo, verificou-se que, em média, as empresas reforçaram a sua
competitividade, alcançando níveis superiores de rendibilidade.
Lagendijk (2015) conclui que, com as políticas regionais de inovação pretende-se cumprir um duplo propósito: apoiar e tirar partido
da produção e utilização de conhecimento, e simultaneamente reduzir as desigualdades espaciais nessa mesma produção e utilização
de conhecimento. No entanto, apesar das políticas comunitárias de coesão terem permitido alguma dispersão ao nível das
infraestruturas e riqueza, as capacidades de inovação continuam concentradas nas grandes aglomerações urbanas. Numa tentativa
de alterar este cenário, na programação política da União Europeia para o período 2014-2020, seguiu-se uma metodologia de
planeamento próxima da metodologia bottom-up, com ampla participação dos stakeholders na elaboração das Estratégias de
Especialização Inteligente específicas de cada região.
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ABSTRACT
EUROACE is the name given to the Euro-region covering Alentejo and Centro in Portugal and Extremadura in Spain, since the
biophysical perspective, it is mainly characterized by the topography and climate of the southwest of the Iberian Peninsula. The
evolution of these two variables have allowed developing a wide variety of soils and a considerable amount of their typologies
diversity, as well. The OTALEX C Project team, a cooperation formed by the direct collaboration of Portuguese and Spanish entities
creating an active cross-border cooperation (CBC) strategy, belonging to the three levels of administration: national, regional and
local. Sharing common problems was enable to develop common solutions for the territories as the example of the OTALEX C Spatial
Data Infrastructure (IDE OTALEX C) - a set of indicators that may contribute to the sustainability of the mentioned territory. Those
indicators cover a lot of biophysical variables: hydrology, climate, soil, vegetation, and fauna, among many others. The criteria
selection of such indicators was carried out taking into account the possibility of a constant updating on the EUROACE territory, as
well as they adapting to the Sustainable Development Indicators (SDIs), which are used by the EU Sustainable Development Strategy
(EU-SDS). With the data collection procedure has been possible to relate soil, weather and vegetation, enabling to analyze issues
regarding with the ecosystems functioning as well as their biodiversity and vegetal distribution on the soil, which along, with their
structure shape the landscape, where the arboreal stratum constitutes one of they principal components. Major results show that
those indicators are helpful tools for territorial management which favoring the conservation and sustainable development of the
territories.
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RESUMO
O projeto de arquitetura em colina constituído da dualidade cidade alta / cidade baixa, vindo de Portugal para implantação de São
Salvador, através do seu arquiteto Luiz Dias teve que se adaptar aos padrões urbanísticos do sitio, e a interesses de particulares,
principalmente a partir do século XVIII, ligada às atividades comerciais e portuárias, ainda sobre a influência das ordens religiosas dos
Jesuítas, Carmelitas, Beneditinos e Franciscanos. Foi só a partir do século XX que a cidade passaria por modificações com a finalidade
de modernizar a capital, alterando sua forma urbana tanto no espaço público quanto no privado, com um traçado viário mais
ortogonal e racional, levando a um distanciamento quanto à manutenção deste patrimônio, só retornando ao fim da segunda metade
deste século, num programa de recuperação bastante criticado pelos urbanistas daquele tempo. Este artigo no plano metodológico
foi construído mediante uma pesquisa descritiva no plano histórico usando instrumentais das pesquisas bibliográficas e documentais.
As transformações geradas no decorrer das épocas, tanto devido a sua morfologia quanto a volumetria foram apagando traços
históricos dessa ocupação em colina. Importantes impactos dessas práticas permanecem na configuração urbana, e se faz necessário
avaliar e apontar diante da falta de preservação em respeito à conservação dessa importante cultura.
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura, colina, urbanístico, patrimônio, cultura.

THE PORTUGUESE INFLUENCE ON THE ARCHITECTURE OF OCCUPATION SALVADOR IN HILL AREA
ABSTRACT
The architectural project in Hill City high/duality formed lower town, coming from Portugal for deployment of San Salvador, through
your architect Luiz Dias had to adapt to urban patterns of the place, and the interests of individuals, mainly from the 18TH century,
when urbanization intensifies in the region at the foot of the Hill, linked to commercial activities and ports, the influence of the
religious orders of the Jesuits, Carmelites, Benedictines and Franciscans. It was only in the twentieth century that the city would go
through modifications in order to modernize the capital, changing your urban form in both the public and private space, with a more
rational and orthogonal road, leading to a distancing regarding maintenance of this heritage, only returning at the end of the second
half of this century, a lot of recovery program criticized by urban planners from that time. This article in the methodological plane
was constructed through a descriptive research in the historical plane using instrumental of the bibliographical and documentary
researches. The transformations generated in the course of the seasons, both due to your morphology as the volumes were deleting
historical traits of this occupation in Hill. Major impacts of these practices remain in the urban setting, and it is necessary to evaluate
and point on the lack of preservation in respect to the conservation of this important culture.
KEY WORDS: architecture, Hill, heritage, urban development, culture.
JEL CLASSIFICATION: R14; R38; R52; Z1

1. INTRODUÇÃO
A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, situa-se na entrada da Baía de Todos os Santos, em região bastante acidentada do
litoral. Edificada sobre uma falha geológica, cujo desnível mede aproximados 75 metros, dividiu-a em Cidade Alta e Cidade Baixa. Em
consequência, foram surgindo, ao longo do tempo, naturalmente, caminhos que transformaram- se em ladeiras, ligando os dois
planos da cidade.
Com cerca de 500 anos de história, Salvador possui um dos mais importantes conjuntos de patrimônio arquitetônico, paisagístico e
urbanístico do mundo, e um dos mais importantes exemplares do urbanismo ultramarino português, implantado em acrópole. Por
seus costumes e tradições, tornou-se o exemplo do sincretismo cultural afro-brasileiro, cuja riqueza e diversidade podem ser
constatadas através de suas festas populares, música e culinária, principalmente por sua arquitetura tipicamente colonial, conforme
nos relata o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional:
Os espaços públicos de Salvador – Praça Municipal, Terreiro de Jesus, Caminho de São Francisco, Largo do Pelourinho, Largo de Santo
Antônio e Largo do Boqueirão – decorrentes dos traçados de suas ruas, ladeiras e becos, formam um dos mais ricos conjuntos urbanos
de origem portuguesa. Os sobrados de dois ou mais andares e as soluções de implantação em terrenos acidentados são exemplos
típicos da cultura lusitana. (IPHAN, 2016).
Entretanto, nos últimos cinquenta anos, a cidade vem sofrendo um processo de desenvolvimento acelerado e mal planejado,
consequência do descaso do poder público frente as questões sociais , principalmente no ordenamento do uso do solo urbano,
permitindo especulação imobiliária ,ocupação irregular de encostas, perdendo a oportunidade de aplicar à cidade um projeto urbano
voltado para melhoria das condições de vida da população, e assim, consequentemente, provocando a degradação do seu
patrimônio cultural e ambiental, como nos relata o arquiteto e professor Heliodório Sampaio :
[ ]Hoje existe uma descrença generalizada na política e no planejamento. De um lado, fala-se em “participação”, que nunca houve.
De outro lado, propicia-se à especulação imobiliária ganhos ilegítimos. Tudo se dá à custa da elevação dos parâmetros urbanísticos
em total desacordo com o ordenamento do meio ambiente, natural e construído (Sampaio, 2006).
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Atualmente, Salvador é a terceira capital mais populosa do Brasil, com aproximadamente três milhões de habitantes, além de ser o
centro econômico do estado da Bahia, com destaque em serviços, e com baixa atividade industrial, turística e de exportação (IBGE,
SIDRA, 2010).

2. HISTÓRIA DA CIDADE COLONIAL
Fundada em 29 de março de 1549 por Tomé de Souza, São Salvador foi a primeira capital do país, sede do Governo-Geral do Brasil
da fundação até o ano de 1763.
Portugal planejava criar uma administração centralizada das ações da Metrópole para a Colônia, explorar seus recursos naturais, e
facilitar as transações comerciais com a África e o Oriente.
O regimento para concretizar a fundação da cidade trazia de Portugal as seguintes diretrizes: implantação do sítio, no alto; defesa da
cidade, onde um lado com a escarpa que se precipitava ao mar, e do outro com um vale; o porto que apresentava além de um caráter
comercial favorável, abrigava, com segurança, a armada portuguesa; higiene e salubridade com condições climáticas adequadas para
se estabelecer uma população (Costa, 2003).
Conforme Marocci (1997), para povoar Salvador, chegaram com o Governador Geral cerca de mil portugueses, com ofícios de
artesãos, voluntários, marinheiros, pescadores, boticário e medico, sendo que muitos deles eram degredados (condenados por
crimes em Portugal31) soldados da coroa e sacerdotes. Pode-se dizer que foi o pioneiro grupo de trabalho com qualificações no Brasil.
A primeira celebração religiosa católica foi realizada em 13 de junho de 1549, no dia de Corpus Christi, com procissão e festejos. No
ano seguinte, desembarcaram na costa baiana os escravos vindos da África para o trabalho na lavoura da cana-de-açúcar e de
algodão, que ficariam na cidade, e também para a produção de tabaco e criação de gado, no sitio do Recôncavo Baiano.
A figura 1, logo abaixo, mostra o mapa elaborado por Theodoro Sampaio, publicado em seu livro História da Fundação da Cidade do
Salvador (1959).
Figura 1: Mapa da cidade do Salvador, em 1759

Fonte: Guia Geográfico da Cidade do Salvador.

Informações do IPHAN (2016) nos contam que uma primitiva povoação existia na Barra, fundada em 1536, pelo primeiro donatário
da Capitania, Francisco Pereira Coutinho, conhecida como Vila Velha ou Vila do Pereira, que não se desenvolvera devido aos
constantes atritos com os indígenas e facilidades de atracação de navios inimigos em seu porto.
A Figura 2 é uma reprodução do mapa feito pelo monge beneditino Paulo Lachenmayer (1903-1990), com a localização das
propriedades de Pereira Coutinho, morto pelos tupinambás, e a sesmaria de Caramuru, doada aos beneditinos.
Figura 2- Mapa da Vila do Pereira

Fonte: Guia Geográfico da Cidade do Salvador.

31

À época eram punidos com degredo aqueles que eram “incômodos” à religião e à coroa (o que era quase o mesmo). Assim muita gente de valor foi tangida para o Brasil.
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À semelhança de Lisboa e do Porto, a localização de Salvador permitiria um esquema elementar de defesa, sem impedir seu
crescimento linear. Conforme o IPHAN (2016), no traçado do arquiteto Luiz Dias, a cidade desenvolveu sua centralidade no sentido
longitudinal, paralelo ao mar, seguindo a linha de cumeada, adaptando-se à topografia do local, fiel a representação do plano típico
de cidade portuguesa do século XVI (como Lisboa), de relevantes qualidades paisagísticas.
A figura 3 mostra o desenho da típica arquitetura de colina para Salvador, autoria de Diogo C. Moreno.
Figura 3- Desenho de arquitetura de colina

Fonte: Livro que dá Razão ao Estado do Brasil, elaborado em 1612.

Na Cidade Alta ficava a administração, com edifícios públicos como o Senado e a Casa de Câmara, os grandes sobrados dos senhores
de engenho, e construções religiosas, como o Terreiro de Jesus. Existiam três praças: a Praça Nova da Piedade, onde se faziam
exercícios militares, a Praça do Palácio, onde se concentrava a residência de governadores, e seis ruas que se comunicavam com toda
a cidade. A terceira praça era a do Terreiro de Jesus, cercada pelo colégio e pela igreja dos jesuítas, a igreja da Ordem Terceira de São
Domingos, e a igreja da Irmandade dos Clérigos de São Pedro.
Na Cidade Baixa, na faixa litorânea, situavam-se os casarios mais simples, pela escassez de espaço, em uma estreita faixa de terra. Os
sobrados, de arquitetura mais rebuscada, desembocavam na praia. Sete calçadas levavam até a Cidade Alta.
Em volta do centro da cidade ficavam o bairro de São Bento, com ruas largas, belas residências e algumas igrejas, e o bairro de Santo
Antônio, de menor relevância.
Como nos conta Marocci (1997), no período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, Salvador transformou-se no centro do
desenvolvimento econômico / mercantil, cultural e político da Colônia, alem de ser o maior mercado de escravos do mundo. Tornouse a segunda cidade mais importante do Império português, perdendo somente para Lisboa.
No século XVII, sofreu ataques dos holandeses que saquearam também a região do Recôncavo, com grandes perdas, incendiando
engenhos e vilas. Nesta época, o engenheiro Francisco Mesquita, passou a se ocupar da construção de uma rede de fortificações que
se tornaram marca da cidade. Só em 1625, Salvador e seus habitantes ficaram livres destes combates pela armada luso-espanhola.
A figura 4 nos mostra a planta da cidade do Salvador no século 17
Figura 4- Planta da Cidade do Salvador do início do século 17.

Fonte: Guia Geográfico da Cidade do Salvador, retirado do LIVRO QUE DÂ REZAÕ DO ESTADO DO BRASIL (grafia original)

Segundo Costa (2003), a Igreja sempre esteve presente para fomentar a configuração física dos núcleos ou espaços urbanos coloniais,
pois onde se edificava uma capela, no seu entorno, constituíam-se pequenos aglomerados. Com o crescimento da população,
necessariamente o templo se desenvolvia, e passaria a Igreja Matriz, e o povoado se transformaria em vila. Todo este processo se
estabelecia através de uma legislação, transferidas as Ordenações do Reino Lusitano para colônia de formato mais independente da
Metrópole, que determinavam normas sobre construções urbanísticas, tanto de edificações religiosas, cemitérios, etc. como de obras
públicas, todas com licença eclesiástica em conformidade com a mesma. Assim, o crescimento urbano da cidade de Salvador deu-se
no século XVIII, através da atuação das mais importantes ordens dos monges beneditinos, jesuítas, carmelitas e franciscanos,
proprietários de uma grande quantidade de terras, conseguidas por doações. Inclusive, até a abertura de ruas foram realizados por
contrato de aforamento (direitos sob parcelamento do solo urbano). Isto tornou os monges beneditinos em importantes agentes do
mercado de imóveis. A tipologia destas edificações eram 63 casas térreas e 24 sobrados, onde 75% foram devido à doação em seu
patrimônio. Estas construções foram distribuídas em 22 ruas de Salvador, principalmente na Rua de São Pedro e da Rua da Preguiça,
cuidadas por particulares.
Segundo Marocci (1997), a participação efetiva dos comerciantes na vida pública de Salvador só aconteceu na segunda metade do
século XVIII, o que foi reforçado com a venda de cargos e títulos aristocráticos, e quando a Câmara se volta para os problemas
urbanos, motivadas pelo desenvolvimento do comércio. Assim tornara-se bastante comum a associação de governadores, vice-reis
com comerciantes. Desta forma, ocorreram tentativas de aplicar um traçado mais regular nos aterros sucessivos da cidade baixa,
com a abertura de ruas compridas, paralelas a encosta e paralelas entre si, realizadas tanto por particulares como pelos
governadores.
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Conforme Costa (2003), os quarteirões possuíam sobrados de grandes dimensões. Havia preocupação com a uniformidade das
fachadas, que a depender do número de pavimentos, seguiriam um padrão de altura, com portas e janelas previamente definidas,
Tinha o objetivo de ordenamento e uso do solo, e na higiene das ocupações, aumentando a área de ventilação e insolejamento.
Exemplo muito comum no comércio de Salvador.
No início do século XIX, o Conde dos Arcos deu continuidade aos aterros na parte baixa da cidade, zona comercial, com alguns
melhoramentos como calçamento destas ruas e seus passeios, os largos, as praças e a iluminação pública (Marocci, 1997)
Figura 5, abaixo, fotografia de Benjamim Mulock em 1860. Aonde existia a Rua Nova do Comércio, atual Conselheiro Dantas.
Figura 5- Fotografia da Rua Nova do Comercio, atual Rua Conselheiro Dantas

Fonte :Gilberto Ferrez ,emVelhas Fotografias, p.44-45

O prédio da associação comercial teve sua construção em 1815, na mesma época da construção da praça do comércio e do passeio
público. Este último possuía um grande terraço, estátuas, cercado de balaustradas e escadarias, onde se podia ver o mar. Nascia,
assim, a ideia de lazer na ocupação de espaços públicos. Essas obras só eram possíveis devido ao bom relacionamento entre a
burguesia e governadores. Desta forma se tornou o bairro do comércio, além da moradia dos comerciantes, um local para
intervenções de grande importância, principalmente pela sua proximidade com o porto, e do poder de uma classe que começava a
despontar no cenário daquela época.(Costa, 2003)
A Figura 6 nos mostra um exemplo de arquitetura colonial do Museu Geográfico da Bahia, localizado no centro da cidade, bairro da
Piedade, de influência lusitana.
Figura 6- Foto do Museu Geográfico da Bahia

Foto tirada por Martha Martins

2.1. Influência do barroco na arquitetura
Conforme IPHAN (2016), representado pelos principais edifícios religiosos, como do Carmo, Igreja e Convento de Santa Teresa, Igreja
e Convento de São Francisco,e a Igreja e o Mosteiro de São Bento.
Igreja e Convento de Santa Teresa- Localizado no Centro de Salvador. Construído em meados do século XVII, o conjunto é um dos
mais importantes da arquitetura religiosa do período colonial brasileiro, e atualmente o mais importante museu de arte sacra do
país.
Convento de São Francisco - Começou a ser construído em 1587 com a chegada dos primeiros franciscanos. Na metade do século
XVIII, as obras apresentaram características do barroco na fachada, painéis de azulejos portugueses, que reproduzem o nascimento
de São Francisco, talhas de madeira em seu interior, moldada com ouro em pó, com folhas, pelicanos, flores e anjinhos.
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco- Datada de 1702, sua fachada em pedra lavada é o único exemplar no Brasil que remete
ao barroco espanhol, cujo projeto foi considerado um dos introdutores deste estilo no Brasil.
Igreja e Convento do Carmo- O conjunto arquitetônico, iniciado no século XVII, possui grande valor monumental. Compreendem a
Igreja e a Ordem Terceira.
O principal acontecimento relacionado com o Convento ocorreu quando os holandeses invadiram a cidade , em 1624,e o edifício foi
transformado em quartel general das tropas luso-hispano-brasileiras. Apos vários meses os invasores foram vencidos, e a rendição
assinada onde hoje é a atual sacristia da Igreja. O convento é referencia na defesa da cidade.
Conforme IPHAN (2016), as principais construções de destaque estão localizadas no Centro Histórico de Salvador, Cidade Alta,
Terreiro de Jesus. Entre os anos de 1938 e 1945, vários monumentos do Centro Histórico foram tombados como patrimônio nacional,
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para garantir a preservação do Largo do Pelourinho e do seu entorno. E no ano de 1985, na Lista Mundial da UNESCO, Organização
das Nações Unidas, para a educação, a ciência e a cultura.
O Pelourinho - Durante o século XVI e até o início do século XX, o Pelourinho foi o bairro da aristocracia de Salvador, com quinze
quilômetros de extensão, onde se encontram as mais ricas obras arquitetônicas barrocas da cidade.Em 1790, já existia a preocupação
de alguns com a forma construtiva das casas sobre os morros. Todas eram feitas de tijolo, sobre pilares do mesmo material. A Figura
6 mostra a Praça do Cruzeiro e a Igreja de São Francisco, no Pelourinho,cidade alta.
Figura 6 : Praça do Cruzeiro e Igreja de São Francisco

Foto: Anderson Schneider, Portal Brasil .

Catedral Basílica - Construída no início do século XVII, revestida interna e externamente de pedra com duas torres e abóbadas em
madeira no teto. Em sua fachada, os nichos sobre as portas apresentam imagens de três santos jesuítas. No interior, as talhas dos
altares contam a história da evolução dos estilos da arquitetura na Bahia.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- Obra iniciada nos primeiros anos do século XVIII pela Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos. Em seu interior encontramos painéis de azulejos e três imagens: de Nossa Senhora do Rosário, Santo
Antônio e São Benedito, e nos fundos da igreja, um antigo cemitério de escravos. No teto, um painel de autoria de José Joaquim da
Rocha, considerado maior artista da época colonial da Bahia. Figura 7 é uma foto da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no
Pelourinho, cidade alta.
Figura 7 da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Foto tirada por Martha Martins

Igreja da Ordem Terceira de São Domingos- Sua construção foi iniciada em 1731, concluída em seis anos. Arquitetura típica das igrejas
do início do século XVIII, com corredores laterais e tribunas sobrepostas. O teto da nave tem composição ilusionista.
2.2. Outras obras de influência portuguesa
Salvador possui também outras edificações que merecem destaque, e também sofreram a influência portuguesa, enumeradas por
período histórico, conforme IPHAN (2016).
A Igreja da Sé, construída após a chegada do bispo Fernandes Sardinha, iniciada por Tomé de Souza, e descrita por Mem de Sá, em
1570: “Fiz a Sé dessa cidade de pedra e cal, com três naves e de boa grandura”.
Fortaleza de São Marcelo (Forte do Mar) - Situada na Baía de Todos os Santos sobre uma coroa de areia em 1623, foi transformada,
em 2006, no Centro Cultural Forte de São Marcelo, e abriga um rico patrimônio cultural.
Forte de Santa Maria - Localizado na praia do Porto da Barra, antigo porto de Salvador. A edificação construída em alvenaria de pedra
e cal. A fachada sul da casa de comando é revestida de telhas, tratamento impermeabilizante encontrado em empenas de sobrados
baianos de todo o período colonial. Sobre a porta de entrada, um escudo com armas do império.
Santa Casa de Misericórdia - As obras da Santa Casa datam de 1650. O conjunto arquitetônico, formado pela igreja e os pátios
administrativo e hospitalar, possuía em seu interior um acervo de pinturas, azulejos, mobiliário, alfaias, entre outros objetos.
Paço do Saldanha – Localizado no Centro Histórico, é um dos mais notáveis palácios construídos no Brasil colonial, fim do século XVII,
em 1699, em forma de sobrados geminados de quatro pavimentos onde se destaca sua portada em pedra lavrada e uma bela varanda,
conhecida como Mirante do Saldanha. Na década de 1960, sofreu um incêndio que destruiu o interior do prédio. Foi restaurado e,
atualmente, é onde funciona o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia.
Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia- Situada na Cidade Baixa. Construída no século XVIII, pré-fabricada em Portugal, as
pedras de lioz foram numeradas e trazidas para a colônia, e foram montadas em 1765. Destaca-se o teto da nave, que traz uma
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pintura ilusionista feita em 1772 pelo mestre José Joaquim da Rocha, fundador da Escola Baiana de Pintura, e um dos maiores nomes
do barroco brasileiro.
Igreja do Senhor do Bonfim- Localizada na Cidade Baixa. Senhor do Bonfim é considerado o padroeiro da Bahia. Tornou-se a Igreja
mais visitada por turistas que chegam à cidade, e por seus habitantes. Sua obra teve conclusão em 1772. A fachada é parcialmente
coberta por azulejos brancos portugueses (art rococó)
Casa da Quinta do Unhão - É um conjunto arquitetônico constituído pelo solar, Capela de Nossa Senhora da Conceição, cais de
desembarque, fonte, aqueduto, chafariz, armazéns e um alambique com tanques. Na ponte de acesso ao solar existem barras de
azulejos de ornamentação barroca, produzidos em Lisboa, nos anos 1770 a 1780. O chafariz, originalmente alimentado pelo
aqueduto, é uma peça barroca em arenito escuro, formado por uma carranca de onde jorra a água, e duas conchas superpostas.
Paço Arquiepiscopal - Palácio localizado na Praça da Sé/Pelourinho, obra do século XVIII. Considerado um dos melhores exemplos de
arquitetura civil do período colonial no país. O prédio possui subsolo e três pavimentos sobre a rua, foi erguido em torno de um pátio
interno. A entrada é marcada por um portal de pedra de Lioz portuguesa decorado com um brasão de D. Sebastião Monteiro da Vide,
arcebispo de Salvador na época. As janelas dos dois primeiros pisos são de peitoril e o pavimento nobre tem janelas com balcões e
grades de ferro. Antigamente, havia uma passarela suspensa que ligava o Paço à antiga Sé, demolida em 1933.
Casa da Alfândega (Mercado Modelo) - Localizado no bairro do Comércio, antigo centro comercial de Salvador, em frente ao Elevador
Lacerda. Edificada em 1861, de arquitetura neoclássica original, a Alfândega passou a abrigar o Mercado Modelo (sofreu dois
incêndios em1969 e 1984).

3. SALVADOR NA IDADE MODERNA
Até o final do século XIX, o urbanismo colonial era visivelmente notório no centro de Salvador. Entretanto no início do século XX,
como as demais capitais brasileiras, a cidade participava do programa de construção da República iniciado pelas reformas de Pereira
Passos no Rio de Janeiro, na época, capital federal. Havia necessidade de modernizar para colocar Salvador tal qual as principais
capitais do país, pois os grandes centros mundiais já haviam se industrializado. E foi com o primeiro governo de J. J. Seabra (19121930), que foram realizadas obras urbanas voltadas para atividade produtiva do seu porto, com abertura ao comércio estrangeiro.
Conforme Puppi (2009), as intervenções que foram parte do processo de modernização de Salvador foram idealizadas nos moldes
europeus, apontavam para os setores de serviços urbanos em face das necessidades de boa parte da sociedade.
Com higienização / saneamento, circulação e embelezamento da cidade, assim como em função dos interesses dos grupos sociais,
principalmente dos econômicos, os quais estiveram à frente de tais empreendimentos: demolições totais ou parciais de edificações;
abertura e alargamento de ruas; nivelamento de ladeiras, descaracterizando parte da região; modernização do porto; abertura de
novas ruas; entre outras. Muitas casas térreas foram reformadas, passando a sobrados e prédios altos.
Segundo Puppi (2009), as manifestações arquitetônicas déco aparecem em Salvador durante a primeira metade do século XX, e
perduram aproximadamente até os anos 1950. Uma característica desta arquitetura é a manutenção de procedimentos de
composição clássicos, que podem afetar tanto a determinação das plantas quanto das fachadas, e perduram menções à tradição
européia. As fachadas foram muitas vezes dispostas em uma relação espacial com importantes áreas urbanas da história colonial,
sugerindo uma mensagem de uma tradição, continuidade de certos hábitos espaciais estabelecidos no passado colonial. Os
monumentos da cidade situaram-se em pontos estratégicos de uma topografia acidentada, conjugada a uma ênfase da verticalidade,
através da utilização de elementos arquitetônicos. Um exemplo emblemático é o Elevador Lacerda (ampliado por Fleming Thiesen e
A. Szilard, 1928-1930), que adota características déco. Este monumento começou a ser construído, em 1869, pelo engenheiro
Augusto Frederico de Lacerda, com material importado da Inglaterra. Era o principal meio de transporte entre a Cidade Alta e a
Cidade Baixa. Passou por grandes reformas e revisões, sendo adicionados dois elevadores, em 1930, e uma nova torre.
A partir da década de 1950, Salvador se moderniza plenamente, inserindo-se na rota mais dinâmica do capitalismo nacional,
enquanto descobre-se petróleo no Recôncavo baiano (JUNIOR; CAMPOS, 2013)
Conforme Puppi (2009), em 1960, quando a cidade passava por transformações que buscava novas centralidades, aproveitando os
vales para a abertura de amplas avenidas que facilitaram o trânsito entre o centro e os novos bairros, e locais de veraneio, aconteceu
uma progressiva degradação da área de patrimônio.
Após os anos de 1990, o Governo do Estado através da CONDER, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia,
executou o Programa de Recuperação do Centro Histórico, com obras em torno de R$ 90 milhões, para reformar 613 imóveis. Foi a
maior intervenção e que mais envolveu recursos públicos em toda história do Brasil (IPAC, 2001).
Conforme Junior e Campos, este programa recebeu muitas críticas por parte de urbanistas e especialistas em preservação,
principalmente a falta de políticas sociais, pois a população de baixa renda foi desalojada, passou por muitos problemas só resolvidos
a posteriori. A mercantilização do patrimônio cultural fracassou, e a população de baixa renda voltou à frente dos precários negócios
na área (bares, artesanato, etc). E o Governo do Estado, a explorar outros sítios, como os do litoral norte, propondo pacotes turísticos
aos visitantes do Pelourinho.
No ano de 2015, atingidos por fortes chuvas que provocaram escorregamento de terra na Ladeira da Montanha, algumas edificações
que apresentavam as estruturas prejudicadas, tiveram que ser demolidos, com autorização do IPHAN, devido ao perigo que
representavam para os demais no seu entorno.

4. CONCLUSÃO
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A formação da cidade de Salvador sofreu influências exógenas, em princípio, oriundas da colonização portuguesa, transformando-se
de uma capital monocêntrica a policêntrica, em virtude da falta de um planejamento estrutural para guiar os entornos da cidade.
Esta falta de planejamento afetou a dinâmica de desenvolvimento de seus bairros.
Assim, como terceira capital do Brasil (depois de São Paulo e Rio de Janeiro), se faz necessário que Salvador busque reconstruir uma
estratégia de desenvolvimento, de forma integrada aos Governos: estadual, federal e municipal, de forma organizada revitalizar o
patrimônio cultural e a força que teve no passado.
Nas palavras de Milton Santos, Salvador continua sendo uma metrópole que “volta às costas ao seu destino histórico, metrópole que
dá ideia de não querer sê-lo, metrópole displicente, que apenas pela metade atende ao seu papel”.
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RESUMO
Este artigo apresenta informações que visam contribuir para compreensão da importância da influência portuguesa nas tradições e
festas para a cidade do Salvador. A Bahia com suas características próprias, resultado de uma mistura de raças entre o índio nativo,
português colonizador e o negro escravizado, formou sua cultura mantendo presente o arcabouço da colonização portuguesa. Nesse
contexto, dada a grande dimensão cultural, destaca-se como principais manifestações de cultura o carnaval de salvador, a festa da
Independência da Bahia, as festas juninas no interior, em especial a lavagem do Bonfim, e a festa de Iemanjá. Esta abordagem se
apresenta bastante pertinente por levar em consideração a importância da cultura portuguesa, na formação da cultura da Bahia,
enfatizando culturas trazidas pelos colonizadores que contribuíram para a solidificar as tradições locais. A cultura nasceu no processo
de colonização se moldou sob novas relações, onde a Coroa portuguesa, aliada a diversos outros agentes sociais, políticos, e
econômicos, desenvolveu uma influência determinante que se refletiu na construção material e simbólica da sociedade. As festas
populares, na Bahia, são, em sua maioria, influenciadas por crenças onde se mesclam a tradição católica e a afrodescendente, que
caracterizam o ser baiano e que estão cada vez mais inseridas no contexto de produção e consumo de bens culturais locais e globais.
As irmandades tiveram um papel importante e de difícil compreensão sendo consideradas como as principais fontes de auxílio à
pobreza do império português. As tradições assim como as festas tiveram suas origens nos meandros da cultura Portuguesa, percebese que no âmbito das tradições, que as práticas culturais mantêm um equilíbrio com a relação tempo-espaço, nessa perspectiva, as
manifestações culturais populares significam a forma de expressão da cultura de um povo, que se traduz por meio das festas e todo
o aparato simbólico que as acompanha e particularizam um lugar.
Palavras-chaves: Influencia Portuguesa - Salvador - Tradições e Festas

THE PORTUGUESE INFLUENCE AT TRADITIONS AND PARTIES
ABSTRACT
Such an article presents information which intends to contribute in order for comprehension of Portuguese influence importance at
traditions and parties for the Salvador city. Bahia with its own characteristics which is the result of a race mixture among the native
Indian, Portuguese colonizer and enslaved negro, constituted its culture by maintaining the Portuguese colonization. In such a
context, due to cultural dimension, the carnival is one of principal culture manifestations as well as the party of Bahia independence,
June fest mainly Bonfim wash and Yemanja party. Such parties take into account the importance of Portuguese culture in order for
formation of Bahia culture, that is, cultures which were brought by Portuguese colonizers who contributed to make solid the local
traditions. Such a culture was born at colonization process where Portuguese allied for various economical, politics and social factors
by developing a lot in society. The popular parties in Bahia are, most of them, influenced by beliefs where the Catholic tradition and
African descendant which characterize the people from Bahia known as ( baianos) who are inserted at production context as well as
consumption of global and local cultural goods. The fraternities had an important role, however, with a difficult comprehension which
are considered as the main sources of help for poverty of Portuguese Empire. The traditions and parties had its origins at meanders
of Portuguese culture which the cultural practices maintain a balance in time and space which mean the way as people show their
culture due to these parties and the peculiarities of each place.
Key-words: Portuguese influence - Salvador - Traditions and parties

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende destacar alguns aspectos das tradições e festas que receberam a influência de Portugal, buscando
enfatizar a importância da cultura portuguesa para a formação das tradições e festas na Bahia.
Busca-se ressaltar algumas informações que enriqueçam a história local, mais especificamente, no que tange as tradições e festas. A
Bahia com suas características próprias, resultado de uma mistura de raças entre o índio nativo, português colonizador e o negro
escravizado, formou sua cultura mantendo presente o arcabouço da colonização portuguesa.
Nesse contexto, dada a grande dimensão cultural, destaca-se como principais manifestações de cultura o carnaval de salvador, a festa
da Independência da Bahia, as festas juninas no interior, em especial a lavagem do Bonfim, e a festa de Iemanjá.
É possível identificar que na Bahia, as manifestações culturais são resultantes de múltiplas interações e oposições no tempo e no
espaço. De acordo com Carvalho (2007, p. 66), “com o passar inevitável dos tempos, traços se perdem, outros se adicionam, em
velocidades variadas nas diferentes sociedades, exatamente porque a cultura não pode ser entendida como estática e,
consequentemente, as manifestações culturais também não”.
Esta abordagem se apresenta bastante pertinente por levar em consideração a importância da cultura portuguesa, na formação da
cultura da Bahia, enfatizando culturas trazidas pelos colonizadores que contribuíram para a solidificar as tradições locais. O artigo
tem como principal fonte de conhecimento a informação histórica e o testemunho escrito pelos autores citados.

2. A INFLUÊNCIA PORTUGUESA NA BAHIA
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Em 1808, a própria corte de D. João VI mudou-se para o Brasil, um evento com grandes implicações políticas, econômicas e culturais.
A imigração portuguesa não parou com a Independência do Brasil: Portugal continuou sendo uma das fontes mais importantes de
imigrantes para o Brasil até meados do século XX. (Wikipédia, 2016).
A cultura nasceu no processo de colonização se moldou sob novas relações, onde a Coroa portuguesa, aliada a diversos outros
agentes sociais, políticos, e econômicos, desenvolveu uma influência determinante que se refletiu na construção material e simbólica
da sociedade (RIBEIRO; MOREIRA NETO, 1992).
Carlos Ott, como membro do Instituo Geográfico e Histórico da Bahia, contribuiu com dois artigos que foram publicados na revista
da instituição: Documentos inéditos da História e Geografia da Bahia 1948-49, e Influência Portuguesa na formação da cultura baiana
no século XVII (1956).

Figura 1 – Baia de Todos os Santos e o Cabo de Santos Antônio
Fonte: Visitantes Estrangeiros na Bahia Oitocentista, 1980

3. PRINCIPAIS FESTAS DO SÉCULO XIX AO ATUAL
As festas e comemorações populares sempre fizeram parte da vida do homem. É por meio dessas manifestações que “a sociedade
homenageia, honra ou rememora personagens, símbolos ou acontecimentos com os quais ela se identifica” (BELTRÃO apud
TRIGUEIRO, 2007, p.107).
De acordo com Mazoco (2007), festas são momentos sociais nos quais os homens reafirmam laços de solidariedade, praticam a
sociabilidade, se harmonizam, se unem e, assim, constroem suas identidades sociais.
3.1 Salões e festas na província
De acordo com (Pinho, 1942, p. 25), na Bahia colonial não podiam ficar-nos reminiscências da vida de salões. O sistema de reclusão
das mulheres impedia a florescência desses núcleos de cultura, de espirito, de alegria. A vida social, que figurava o elemento feminino,
circunscrevia-se ás festas de igreja, ás procissões, a assistência distante, em tribunas ou sacadas, de cavalhadas e touradas. Os salões
do século XVIII na Bahia foram igrejas, coros e locutórios.
Ainda segundo (Pinho, 1942, p.26), “Deixemos, porém, os conventos e vamos ás salas do Paço dos Governadores e Vice-reis, não
para assistir a uma sessão da Academia dos Esquecidos, mas para apreciar as festas que em 19 e 20 de outubro de 1760 ofereceu o
chanceler-governador, em regozijo pelo casamento, no Reino, da Princesa da Beira com o Infante D.Pedro”.
Foi a primeira uma “serenata” que começou ás oito horas da noite. A segunda festa – a de 20 de outubro de 1760 – foi um “egrégio
sarau”. Nada menos que um baile a fantasia. A dança participava ainda em muito do caráter, um tanto árabe, de espetáculo. Os
convidados assistiam, os bailadores bailavam.
Se damos um salto dessa metade do século XVIII para as primeiras décadas do seguinte, deparamos com uma pequena galeria de
esboços e de luxos, numas pinceladas descritivas de Thomas Lindley, de Tollenare, Mawe, Martius e Spix, Ferdinand Denis e Maria
Graham. (Pinho, 1942, p. 26)
Naquela mesma época, havia menos de dois meses, a sociedade baiana movimenta-se para o grande baile pela Associação Comercial
oferecido a Suas Majestades, no mesmo salão onde Tollenare, quarenta anos passados, tinha assistido ao da inauguração daquele
palácio. (Pinho, 1942, p. 44).
A visita imperial agitara a Bahia. Acorrera a nobreza do Recôncavo e a riqueza da cidade com suas opulências – ouros e pratas,
porcelanas e jacarandás – para ornato dos régios apartamentos, alfaiados com tal aparato e luxo que surpreenderiam os moradores
do Paço de São Cristóvão. (Pinho, p. 45).
Ao findar-se o reinado a decadência econômica do açúcar refletia-se nos hábitos sociais, determinando alguma abstenção ás grandes
festas, aos bailes frequentes, ás companhias líricas do Teatro São João. (Pinho, p. 53).
Na vida dos engenhos, porém, perdurava um certo colorido de opulência que ainda feriu a retina de observador de Lamberg (p.17)
quando ali andou em 1885.
Diante do relato enumeramos as principais festas e tradições cultuadas na cidade do Salvador, com base na influência da colonização
portuguesa.
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O Natal
A Noite Reis
A Noite Primeira de Julho
Cheganças
Cucumbis
A Capoeira
Milicia, Ordenança e Guarda Nacional
A Procissão de Fogaréos
A Festa do Espirito Santo
A Irmandade de Santa Cecilia
O Collegio de S.Joaquim
A Procissão de Cinzas
A Vida no Lar
A Cadeirinha de arruar
A Capelinha das moças
Os estudantes de Coimbra
A Romaria dos Jangadeiros
A Lavagem do Bomfim
A Guerra das Pedras
A Moda Carijó

As Cavalhadas
Os Direitos do Povo
A Combuca Eleitoral
A Bahia e a Camonha do Paraguay
O Recrutamento
Festejos Campestres
O Mocotó
Collatino nas “buchas”
Presepio de Fala
Oradores do Povo
A Viagem do Imperador
Costumes Familiares
A Romaria da Policia
Cerração no Mar
A Segunda-feira do Bomfim
Os Bobos
Associação Commercial
A Retrata
O Chafariz do Largo do Theatro
Pedro Bala

3.1.1 Festas Religiosas

Figura 2 – Um lado da Sacristia - Fonte: Salões e Damas do Segundo Reinado, 1942, p. 24
De acordo com (OTT 1955, p. 169), poderíamos iniciar a descrição destas festas, a partir do começo do ano. Nesta ocasião, porem,
“as festas” da Bahia já estão em pleno desenvolvimento.
Ainda conforme descrito por (OTT 1955, p. 169), depois de passadas as chuvas do inverno e firmando-se o tempo, tendo o céu azul,
toldado apenas por algumas nuvens brancas, o bahiano prepara-se para as festas alegres do verão. Já não se lembra que seus
ancestrais portugueses e europeus ansiavam pelo calor do sol, no meio das rajadas frias de inverno. Embora não deliberadamente,
mas por causa da inversão das estações do ano em comparação com o europeu, o bahiano festeja a possessão da luz.
No dia 08 de dezembro, poucos são os bahianos, de todas as classes sociais que não fazem uma visita à Nossa Senhora da Conceição.
Esta, como todas as procissões da Bahia, apresenta caráter tipicamente mediterrâneo, tendo as imagens a cabeça, mãos e pés
esculpidos. (OTT, 1955, p. 169).
O dia da Conceição é também o de Yemanjá, a mãe d’agua dos pescadores bahianos que celebram a sua festa com uma procissão no
Rio Vermelho, cantando em nagô e embarcando na praia de Mariquita em canoas que os levam para o alto mar, onde atiram á água
os presentes que lhe destinam: flores, perfumes, sabonetes e outras coisas mais. (OTT, 1955, p. 170).
Apenas terminada a festa da Conceição, no dia seguinte, os pescadores bahianos, principalmente os localizados na Preguiça mandam
celebrar a sua missa especial com foguetes em honra a mesma santa. Aí se manifesta o sincretismo religioso, formado de elementos
europeus e africanos (OTT, 1955, p. 170).
Poucos dias depois, a 13 de dezembro, reúne-se na igreja do Pilar o povo mais simples para celebrar a festa de Santa Luzia, não saindo
ninguém da igreja sem ter lavado os olhos com as milagrosas águas de uma fonte ao pé da montanha, ás quais se atribuem o poder
de curar os males da vista ou preserva-la de tais doenças. Devoção certamente desenvolvida na Bahia, sobretudo no sertão, por
causa da tracoma e outros males que atacam os olhos. (OTT, 1955, p. 170).
Aproxima-se a festa de Natal, com características totalmente diferentes ás que se usam nos países setentrionais. O Natal daqui veiunos de Portugal e onde, com pequenas variações, era comemorado da mesma maneira que na Itália e em outros países do
Mediterrâneo. Mas não é pela presença ou ausência da arvore que se distinguem as maneiras diferentes de se celebrarem a festa de
Natal no Sul e no Norte da Europa. (OTT, 1955, p. 170).
A festa de Natal da bacia do Mediterrâneo conserva muitos elementos do culto do deus solar Mitras, vindo do Iran e muito difundido
no Império romano pelos soldados. Por volta de 200 depois de Cristo era o culto de Mitras a religião mais propagada no Mediterrâneo
e a rival mais poderosa do cristianismo. (OTT, 1955, p. 170).
No mundo latino, a figura central de Cristo na festa de Natal, foi um tanto deslocada pelo Papai Noel, o São Nicolau que os países
anglo-germânicos ainda festejam até hoje como doador de presentes para as crianças bem-comportadas, no dia 06 de dezembro.
Hoje em dia, a árvore de Natal divulga-se cada vez mais na bacia do Mediterraneo o mesmo aqui na Bahia. Ao presépio, antigamente,
estavam ligados os bailes pastoris que começavam a ser representadas na noite de Natal, costume hoje já quase desaparecido.
Continua, porem a ser muito frequentada a “Missa do Galo” celebrada à meia noite, anunciada por barulhentos foguetes e pelo
repique nervoso e ligeiro dos sinos meridionais. (OTT, 1955, p. 172).
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No primeiro dia do ano há na Bahia a festa da Boa Viagem, cuja característica mais interessante é a procissão marítima pela manhã
que sai da Conceição da Praia, vai a Barra, volta e vai a Monte Serrate para daí aportar à praia da Boa Viagem pelas 11 horas. É a
procissão mais interessante da Bahia, atraindo muitos saveiros e embarcações à vela e inúmeros espectadores. Não admira que um
porto como a Bahia onde tanta gente vive do trabalho no mar, principalmente no tempo em que ainda florescia o comercio de
escravos africanos, quisessem desse modo assegurar a proteção celeste para suas perigosas viagens durante o ano. (OTT, 1955, p.
172).
Na festa dos Reis, no dia 06 de janeiro, em alguns lugares ainda se vem as “cheganças” e as “congadas” ou a coroação do rei dos
escravos Angolas; no mesmo dia também havia os bailes pastoris quem porém, estão a caminho do desaparecimento. Um mosaico
de elementos culturais do qual trataremos mais adiante. (OTT, 1955, p. 172).
Aproxima-se a festa máxima, caracteristicamente bahiana, a do Senhor do Bomfim, celebrada no terceiro domingo de janeiro. É
precedida, como todas as grandes festas, da Novena e na quinta-feira anterior à festa há a tradicional lavagem da igreja do Bomfim
que nos últimos anos tem sido de tal modo reprimida pelas Autoridades eclesiásticas que tende a desaparecer. Embora se trate de
uma devoção portuguesa a Cristo Crucificado praticada em Setubal e introduzida na Bahia pela Capitão de mar e guerra, Teodózio
Rodrigues de Faria que, pela metade do século XVIII, construiu a igreja do Bomfim; no entanto, dada a superposição do culto nagô
de Oxalá, o deus da fertilidade, representando por um monte que, por sua vez, não passa de falus, esta festa tornou-se a mais típica
do sincretismo religioso bahiano. Com alegria infantil o africano prolongou-a por mais um dia na festa da Ribeira, para a qual aflue
grande parte da população bahiana, divertindo-se muito espontânea e naturalmente, criando-se assim o ambiente para outra festa,
das mais populares da Bahia, o Carnaval. (OTT, 1955, p. 173).
O carnaval é uma das festas na Bahia (juntamente com São João) que marcam as épocas do ano. É frequentíssimo ouvir dizer: vamos
deixar isso para depois de carnaval! Nada de preocupações serias por esse tempo, mesmo que o mundo se acaba. Muitos cantam:
“Ai, morena, seria meu maior prazer
Beijar a tua boca e depois morrer”
É uma modinha de carnaval dos últimos anos que exprime perfeitamente o estado de espirito dos foliões. Nos tempos do paganismo
grego-romano, até onde remonta o carnaval, a animação não deve ter sido maior do que hoje em dia na Bahia. A humanidade é
sempre a mesma. Os ascetas cristãos não conseguiram destruir o amor pelos divertimentos. (OTT, 1955, p. 173).
De acordo com Cascudo (2002), nos meados do século XIX, o carnaval não passava de tímidas manifestações populares. Hoje, no Rio
de Janeiro e em Salvador, por exemplo, essa festa se apresenta como uma grande manifestação popular marcada por muito brilho,
fantasia e música, onde novas maneiras de identificação e realização social são construídas.
Passadas as folias pagãs do carnaval, na quarta-feira de cinzas, o bahiano volta a ser novamente o católico devoto, acotovelando-se
nas igrejas para receber o sinal da sua mortalidade, e de tarde, vai assistir à processão de cinzas que saem da Ordem Terceira de São
Francisco. E em todas as sextas-feiras da Quaresma, sai ás ruas da Cidade a procissão do “Encontro” do Senhor do Passos e de sua
mãe Maria Santíssima. Na Sexta Feira Santa, mesmo os que durante o ano poucas vezes aparecem na igreja, neste dia sagrado não
deixam de assistir ás cerimonias religiosas, ficando muita gente de jejum até o meio dia. Respeitosamente assistem à procissão do
Senhor Morto que, pela tardinha do mesmo dia, saem da Ordem Terceira do Carmo, acompanhada de várias Irmandades de outras
igrejas, fazendo seu percurso pela Cidade antiga e voltando já de noite pelo Pelourinho ao templo de que saíra trazendo então as
várias Irmandades as velas de seus tocheiros acesos. Espetáculo grandioso e emocionante! (OTT, 1955, p. 173).
Outra festa de caráter tipicamente bahiano é a de Santo Antônio; este Santo não é venerado aqui apenas como padroeiro das coisas
perdidas (como em países nórdicos) e sim é invocado principalmente pelas moças solteiras para lhes arranjar um noivo, é, pois,
casamenteiro. Não somente no dia da sua festa (a 13 de junho), mas em todas as terças feiras do ano, as igrejas, especialmente a de
São Francisco, enchem-se de moças que vão pedir ao Santo um bom marido. (OTT, 1955, p. 175).
São João representa papel semelhante, reunindo os pares nas noites frescas, ao redor das fogueiras, sobre as quais pulam as moças
e rapazes, ficando alguns apenas “primos de São João”, indo outros, porém, mais longe. Toda via é inegável que a festa de são joão
tomou aqui um aspecto peculiar. Embora a maior parte de seus folguedos se realizem ao ar livre, é, contudo, principalmente no
sertão, uma festa familiar, parecida neste aspecto com o natal. Não sabemos até que ponto se conservaram estes costumes préhistóricos no interior da bahia, neste ponto mais tradicionalista e mais dado ao uso de plantas medicinais. (OTT, 1955, p. 177).
Nas festas juninas uma dança em especial chama nossa atenção, porque só é executada nesta época. Outro aspecto interessante é
que, com variações locais ela é presente em quase todo pais, tornando –se um símbolo da festa. Mas a quadrilha não foi sempre
“dança junina”, nem “dança caipira”. Ao contrário: ela era dançada em nossas cidades e campo, em qualquer mês do ano.
Trazidas ao Brasil pela Corte imperial portuguesa em 1808, as quadrilhas fizeram sucesso assim que chegaram: já era moda nos salões
aristocráticos da Europa e no Brasil, e passaram a animar os carnavais e bailes solenes da Corte, tanto na cidade como no campo.
(Chianca, p. 12, 2013).
Um dos aspectos mais marcantes dessa festa é a representação do santo, conhecido por todos como um menino de cabelos
encaracolados que carrega um cordeirinho em seus braços. A explicação vem da história do próprio catolicismo para quem João é
um profeta ascético, um líder espiritual de grande influência.
Para Trigueiro (2007), o mundo está constantemente criando, reinventando novos significados culturais. Com isso, as festas natalinas,
carnavalesca, juninas e tantas outras estão sendo influenciadas pelos interesses da indústria cultural, sendo inseridas no contexto da
sociedade midiática por serem polissêmicas, multicoloridas e alegóricas, atraindo não só a comunidade local, mas pessoas de outras
comunidades e turistas, misturando as culturas.
3.1.2 Festas Populares
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Figura 3 – Crioula Bahiana
Fonte: Festas e Tradições Populares do Brasil, 1901, p.61

O calendário de festas populares brasileiras deve muito ao legado português. As duas festas mais difundidas no Brasil, o Carnaval e
as festas juninas, só chegaram ao nosso país por conta dos portugueses.
As festas populares, na Bahia, são, em sua maioria, influenciadas por crenças onde se mesclam a tradição católica e a
afrodescendente, que caracterizam o ser baiano e que estão cada vez mais inseridas no contexto de produção e consumo de bens
culturais locais e globais.
É nesse contexto híbrido, no qual se misturam rituais tradicionais com características contemporâneas, celebrados nas festas
populares, que novas relações sociais são construídas, “temperadas com as vinculações culturais e as conversações com os outros
de fora dos seus territórios que vão constituindo as identidades e os estatutos de convivência e conveniência cultural do local com a
cultura global” (TRIGUEIRO, 2007, p.109).
Chamada inicialmente de ‘joanina’ por homenagear São João, as festas dos santos populares, como são conhecidas em Portugal,
acabaram virando festa junina, incorporada aos costumes locais, aqui no Brasil.
De acordo com Lody (2004) a fé é festa. “A festa é mais larga nas barracas de comidas, nos tabuleiros das baianas de acarajé, no
samba-de-roda, no som mecânico, no berimbau, no pandeiro, na palma da mão”(LODY, 2004, p.5).
Como exemplos de festas populares que tem o pé em Portugal podem ser citadas a Festa do Divino, a Farra do Boi e a Folia de Reis.

4. PRINCIPAIS TRADIÇÕES DO SÉCULO XIX AO ATUAL
De acordo com Hobsbawn e Ranger (1984, p.9), é impossível pensar tradição sem levar em conta inovação. A reflexão de sobre as
invenções das tradições é bem recorrente nos estudos que buscam um contraponto da construção de uma noção de permanência e
uma imutabilidade atemporal de determinados aspectos da cultura. Para o autor tradição é:
“Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. Tais práticas de natureza ritual ou
simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma
continuidade em relação ao passado, aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer uma continuidade com um passado histórico
apropriado. ”
4.1 Tradições mais significativas
O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as tradições do calendário religioso, com suas festas e
procissões. Destas tradições são destacados os folguedos regionalistas como a Véspera de Reis, A procissão dos Fogaréos, O
entrudo, denotam grande influência portuguesa, (wikipedia, 2016).
4.1.1 A Véspera de Reis
De acordo com Querino, (1911), as expansões calorosas da alma popular figura, com extraordinário brilho, a celebrada Noite de Reis.
A gente de poucos recursos e de humilde condição social, o povo propriamente dito, é quem se reserva de celebrar, com certo
brilhantismo, essa passagem da Bíblia, tão cheia de ensinamentos e de encantos para os crentes no catholicismo.
Nessa diversão religiosa existe três categorias ou espécies de agrupamentos:


Ternos – na capital;



Ranchos da Burrinha – nos arrebaldes;



Ranchos do boi ou bumba meu boi – no sertão.
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Figura 4 – Ternos de Reis
Fonte: A Bahia de Outr'ora: Vultos e Factos Populares, 1916, p. 26

4.1.2 A procissão dos Fogaréos
Para Querino, (1911), a procissão do Fogareos, representava a ruptura do Nazareno, á noite, no Jardim das Oliveiras pelos Judeus,
guiados pelo maldito discípulo que ia entregar o Divino Mestre aos seus algozes, sendo o signal convencionado o osculo na face.
Segundo o autor na quinta-feira santa, ou de Endoenças, ás oito horas da noite, desfolhava a enorme procissão de fogaréos da igreja
da Misericórdia. O préstito era assim constituído: na frete, um indivíduo com estandarte, ao qual o povo dava o nome de Pendão,
com a vistosa inscripçao com letras de ouro - S.P.Q.R., atestando a solidariedade do povo romano com as arbitrariedade que iam
praticar com Jesus Cristo.
Ainda por Querino (1911), depois, vinham os sete passos da paixão, em painéis, cada um guarnecido por dois sacerdotes e dois irmãos
da Mizericórdia, conduzindo tocheiros, com os respectivos balandráos, vestimenta com capuz e mangas largas. Possantes etiopes
conduziam pezadas lanternas de ferro, penduradas do topo de fortes varas de madeira.
O entrudo
Segundo Querino (1911), O entrudo, importado dos Açores, foi o precursor das festas de carnaval, trazido pelo colonizador português.
Grosseiro, violento, imundo, constituiu a forma mais generalizada de brincar no período colonial e monárquico, mas também a mais
popular. Consistia em lançar, sobre os outros foliões, baldes de água, esguichos de bisnagas e limões-de-cheiro (feitos ambos de
cera), pó de cal (uma brutalidade, que poderia cegar as pessoas atingidas), vinagre, groselha ou vinho e até outros líquidos que
estragavam roupas e sujavam ou tornavam malcheirosas as vítimas.
Para Querino (1911), esta estupidez, porém, era tolerada pelo imperador Pedro II e foi praticada com entusiasmo, na Quinta da Boa
Vista e em seus jardins, pela chamada nobreza... E foi livre até o aparecimento do lança perfume, já no século XX, assim como do
confete e da serpentina, trazidos da Europa.

Figura 5 – Mulata Bahiana
Fonte: Festas e tradições Populares do Brasil, 1901, p. 125

5. A IMPORTÂNCIA DAS IRMANDADES NO ESTABELECIMENTO DAS TRADIÇÕES NA BAHIA
As irmandades tiveram um papel em Salvador e no Brasil de difícil compreensão. Pertencer a determinadas irmandades era também
uma demonstração de prestígio e, no caso da Misericórdia, até os antecedentes raciais (judeu ou negro) eram examinados. Sendo
organizadores de atividades importantes do período, como festas e procissões, eram também locais de encontro e de
confraternização, acompanhando as divisões e hierarquias sociais por classes (negociantes, militares etc.), por nacionalidade ou etnia
(portugueses, brasileiros, africanos), por cor (brancos, mulatos, negros) e por sexo.
Segundo (FRANCO, 2014: v.27, 5-25), ao longo da época moderna, as Santas Casas de Misericórdia foram às principais instituições de
auxílio à pobreza do império português. A partir do modelo de Lisboa, que pretendiam exercer a caridade a partir das 14 obras de
misericórdia.
Para (SÁ, 2013), a principal razão de existir das Misericórdias era o exercício da caridade aos pobres, que todas praticavam, sem
exceção, ainda que de diferentes formas, a depender do tempo e do lugar.
De acordo com (RUSSELL-WOOD, 1981), a Misericórdia destacava-se, por que desempenhava vários papéis, hoje realizados pelo
governo (hospital público, funerais, recolhimento de mulheres, abrigos de enjeitados, assistência aos presos, caridade) a partir de
recursos próprios (empréstimos, aluguéis, dons etc.). A Irmandade da Misericórdia iniciou suas atividades após a fundação da cidade,
reconstruiu a sua igreja em 1654 e realizou reformas em 1722.
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Durante período que sucedeu a invasão holandesa, a Irmandade da Misericórdia baiana recebeu vultosas doações dos seus próprios
irmãos com o objetivo principal de renovar o hospital e construir uma nova igreja. Essas reformas tinham como objetivo "demonstrar
à população baiana o duplo propósito da Misericórdia, como expoente de filantropia social e como congregação de fiéis" (RUSSELLWOOD, 1981, p. 74).
Formada por uma irmandade leiga, a Santa Casa da Misericórdia teve origem em Portugal no final do século XV, por iniciativa do Frei
Miguel de Contreiras. Nascido na Espanha em 29 de setembro de 1431, o frei radicou-se em Lisboa, onde teve o apoio da rainha
Dona Leonor, viúva de Dom João II, rei de Portugal falecido em 1495. De origem nobre, Miguel de Contreiras exerceu professorado
em teologia e foi pregador, o que logo facilitou suas constantes visitas aos palácios reais. Contreiras organizou assim seu primeiro
hospital às portas de Santo Antônio da Sé, num casarão em ruínas, mantido graças às esmolas que levantava junto aos seus devotos.
Segundo (MARTINEZ, 1979), a Ordem Terceira de São Francisco, fundada em 1635, apresentavam predomínio de homens ligados ao
comércio, apesar de SCHWARTZ (1979) informar que os lavradores mantinham seu lugar nessa Ordem. Tinha 250 terceiros em 1759
(CALDAS, 1931). Sua igreja, com fachada esculturada, foi construída entre 1702/1703 (SIC, 1975).
A Ordem Terceira do Carmo, fundada em 1636, tinha importante contingente residente na área rural (MARTINEZ, 1979). Em 1660 foi
iniciada a construção da sua igreja. Após incêndio em 1788, ela foi reconstruída com donativos do Prior Inocêncio J. da Costa (SIC,
1975).
A Ordem Terceira de S. Domingos, estabelecida em 1723, com importante número de membros da comunidade portuguesa
(MARTINEZ, 1979), realizou a construção da sua igreja entre 1731/1737 no Terreiro de Jesus. De acordo com CALDAS (1931), ela
contava com 150 terceiros em 1759.
A Ordem Terceira da Santíssima Trindade edificou na Cidade Baixa, em 1739, igreja maior, substituindo a capela iniciada por João
Malheiro e outros em 1733. A Ordem Terceira de N.S. da Conceição do Boqueirão, formada por mulatos, em sua maioria militares,
teve autorização para construir a sua igreja em 1726 (MARTINEZ, 1979).
Outras igrejas importantes foram construídas por irmandades no período: a igreja de S. Pedro dos Clérigos teve a construção
autorizada em 1709, tendo a Irmandade recebido subsídios reais em 1741: a igreja de N.S. do Bonfim foi iniciada em 1740 pelo
Capitão da Marinha Portuguesa, Teodozio Faria. A Irmandade foi instituída em 1745 e a igreja foi concluída no mesmo ano; a igreja
da Barroquinha foi construída por sua confraria em 1722; e a igreja de N.S.do Rosário das Portas do Carmo foi autorizada em 1704 e
construída com recursos da confraria dos negros angolanos, sendo concluída em 1780.

6. CONCLUSÃO
O processo de civilização e passagem da cultura entre gerações dos grupos sociais portugueses e a cidade do Salvador, foi de fato um
processo educativo em que a imitação das atividades, foram as principais formas de incorporação de cada tradição.
A Festa nasceu ancorada na tradição desenvolvida a partir da influência dos portugueses. Dessa maneira, ao longo desses anos, as
festas passaram por diversas transformações, que em alguma medida fizeram com que pudessem ser tomadas como eixo em torno
do qual diversas práticas culturais encontraram possibilidades de se concentrarem no processo de reconhecimento de uma tradição
cultural, muitos mecanismos, fontes e estratégias podem ser acionados para que suas identidades consigam ser preservadas.
As tradições assim como as festas tiveram suas origens nos meandros da cultura Portuguesa, percebe-se que no âmbito das tradições,
as práticas culturais mantêm um equilíbrio com a relação tempo-espaço, nessa perspectiva, as manifestações culturais populares
significa a forma de expressão da cultura de um povo, que se traduz por meio das festas e todo o aparato simbólico que as acompanha
e particularizam um lugar: rituais, canções, danças, comidas, indumentárias etc. Nessas manifestações, relações sociais são
produzidas, ajudando a manter a identidade e, ao mesmo tempo, construindo novas identidades em função da interação entre outras
culturas.
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RESUMO
Esse artigo pretende fazer uma breve retrospectiva histórica da influência portuguesa no teatro brasileiro, a partir de uma discussão
introdutória acerca da origem e percepção de cultura, da relação entre o teatro e a sociedade, que caracterizam a influência
portuguesa no desenvolvimento do teatro brasileiro. Considerando que o teatro é uma forma de arte que integra o amplo repertório
de formas e expressões da cultura, com origens primitivas, a partir da necessidade do homem em dominar o mundo em sua volta, o
introito dessa investigação apresenta uma perspectiva ampliada, abordando marcos e influências da origem e disseminação do teatro
no Brasil, para depois destacar também alguns aspectos históricos da formação teatral na Bahia. O texto aponta a perspectiva
weberiana, acerca da significação cultural como motor de suas formulações, bem como a compreensão da transversalidade da cultura
pela economia, podendo ser alcançada pela análise de fenômenos como a crescente mercantilização da arte e as novas teses sobre
o papel da cultura no desenvolvimento econômico. Trata-se de uma breve revisão de literatura e levantamento de dados históricos,
com destaque para a primeira manifestação teatral em território brasileiro, nascida à sombra da religião católica, com a chegada da
Companhia de Jesus, no século XVI. Foi possível perceber que o conceito de “cultura” é amplo e complexo, possuindo também caráter
central e insubstituível na sociedade, e compreender que o teatro é uma forma de arte que integra o amplo repertório de formas e
expressões da cultura. Além disso, a história apresentada permite comprovar que Portugal teve um papel fundamental para a
formação do teatro no Brasil e que a cultura brasileira é uma síntese de todos os povos e etnias que passaram pelo país.
Palavras-chave: Cultura, Teatro Brasileiro, Teatro da Bahia, Influência Portuguesa

THE PORTUGUESE INFLUENCE IN THE BRAZILIAN THEATER: A BRIEF HISTORICAL REFLECTION
ABSTRACT
This article intends to give a brief historical retrospective of the Portuguese influence in Brazilian theater, starting from an
introductory discussion about the origin and perception of culture, of the relationship between theater and society, which
characterize Portuguese influence in the development of Brazilian theater. Considering that theater is an art form that integrates the
broad repertoire of forms and expressions of culture, with primitive origins, based on man's need to dominate the world around him,
the introit of this research presents an expanded perspective, addressing frames And influences of the origin and dissemination of
the theater in Brazil, to later also highlight some historical aspects of the theatrical formation in Bahia. The text points to the Weberian
perspective, about cultural significance as the engine of its formulations, as well as the understanding of the transversality of culture
by the economy, and can be reached by the analysis of phenomena such as the increasing commodification of art and new theses on
the role of culture In economic development. It is a brief review of literature and historical data collection, especially the first
theatrical manifestation in Brazil, born in the shadow of the Catholic religion, with the arrival of the Company of Jesus in the sixteenth
century. It was possible to perceive that the concept of "culture" is broad and complex, also having a central and irreplaceable
character in society, and to understand that theater is an art form that integrates the broad repertoire of forms and expressions of
culture. In addition, the history presented allows us to prove that Portugal played a fundamental role in the formation of theater in
Brazil and that Brazilian culture is a synthesis of all the peoples and ethnicities that have passed through the country.
Keywords: Culture, Brazilian Theater, Theater in Bahia, Portuguese Influence

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Teatro é uma forma de arte que integra o amplo repertório de formas e expressões da cultura. Uma investigação que possui o teatro
como objeto, além dos desafios intrínsecos à sua epistemologia, requer a complexa tarefa de se alcançar ou de se aproximar que é,
justamente, a delimitação do horizonte conceitual no qual a cultura se insere. Não é uma tarefa das mais simples, pois ocorre que
“cultura” é uma palavra que engloba tantas definições que conceituá-la se tornou tarefa das mais complexas e desafiadoras (Passeron
apud Fleury, 2009).
Para além desta espiral de complexidade, o antropólogo José Márcio Barros destaca que, em qualquer sociedade, tempo histórico
ou conjuntura, a cultura teve, tem e terá um caráter central e insubstituível: o ordenamento, a classificação e a comunicação das
coisas do mundo pelos sentidos a elas atribuídos (Barros, 2002), os quais lhe conferem aspectos estruturantes, normativos,
formadores e informadores e contribuem para adensar sua amplitude e complexidade.
Vela pontuar que, a perspectiva weberiana empregava a questão da significação cultural como motor de suas formulações. Seja a
crítica da cultura, através do pessimismo cultural ou ainda do desencantamento do mundo, as modelagens apresentadas por Max
Weber, em seus horizontes intelectuais, privilegiavam, de forma, até então, inédita, a cultura como elemento central de significação
e referência da sociedade (Weber apud Cohn, 2003).
Araújo (2011) destaca que, Georg Simmel foi contemporâneo de Weber e, como ele, compartilhou da exploração das significações
culturais. Neste caso, dedicou-se à análise da significação cultural da moeda. Para Simmel, a monetarização das relações sociais
contribuiu para o impulso do indivíduo, mas ameaçou elementos os quais desejava que fossem poupados, a exemplo da dignidade
humana, do corpo e da cultura. Outra ambivalência destacada por Simmel é a oposição trágica entre a vida e as formas. Interessado
nas interações sociais, defendia que.
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[...] a vida deve passar pelas formas para exprimir-se, ao passo que estas últimas sufocam seu impulso criativo. A vida transcende-se
e aliena-se, assim, nas formas culturais que ela própria cria. O divórcio entre cultura objetiva e cultura subjetiva permite dar-se conta
disso. (...) Para ele, a cultura não é apenas objetivação da alma nas formas (o sujeito objetiva-se), mas, também, inversamente,
formação da alma pela assimilação das formas objetivadas (o objetivo subjetiva-se). (...) Diante da hipertrofia da cultura objetiva, o
indivíduo encontra-se esmagado pela amplitude da riqueza acumulada que não pode de modo algum assimilar; esmagado e no
entanto [sic] constantemente tentado pela massa de conteúdos culturais, ao passo que é incapaz de apropriar-se disto. Nesse
divórcio repousa, também, segundo Simmel, a tragédia da cultura (Simmel apud Fleury, 2009: 30).
O início do século XX, observa-se o desenvolvimento das sociedades industriais, permeado pelo florescimento de uma revolução
técnica no campo das comunicações (surgem o cinema e, mais adiante, o rádio, amplia-se o uso do telégrafo e do telefone, enquanto
a televisão está sendo embrionada). Tais elementos e seus impactos nas relações sociais são objetos das preocupações de Weber e
Simmel e contribuem, com seus estudos, para os principais teóricos da Escola de Franfurt.
A sociologia weberiana do estabelecimento das formas racionais irrigou numerosas tradições intelectuais, entre as quais a da Escola
de Frankfurt de Adorno e Horkheimer. A sociologia da modernidade de Simmel inspirou as teses matizadas de Walter Benjamin. Esses
autores compartilham uma questão: a do desenvolvimento da cultura no seio das sociedades industriais. Do mesmo modo que Weber
distinguia os 32 virtuosos e as massas no centro da dinâmica religiosa, uma inquietação nasce diante da separação entre uma alta
cultura reservada a uma elite e uma cultura de massa concedida aos indivíduos, com esta última ameaçando a existência da primeira
(Fleury, 2009: 33)
A Escola de Frankfurt32 foi precursora na compreensão e análise dos fenômenos sociais de ordem tecnológica e que conferem à
cultura novos condicionantes e novos meios, sobretudo nos impactos e transformações que a reprodução das obras de arte vem a
causar na relação entre o homem, as artes e a cultura.
A compreensão da transversalidade da cultura pela economia pode ser alcançada pela análise de fenômenos como a crescente
mercantilização da arte e as novas teses sobre o papel da cultura no desenvolvimento econômico, os usos e empregos da cultura
para as mais diversas finalidades, até alcançar às especificidades da cultura como campo de produção, mercado e consumo de bens
e serviços, dentre outros indicadores.
O objetivo deste trabalho foi realizar uma breve retrospectiva histórica da influência portuguesa no teatro brasileiro, a partir de uma
revisão de literatura sobre a origem e percepção de cultura, a relação entre o teatro e a sociedade brasileira, principalmente,
considerando o propósito desta investigação, caracterizar a influência portuguesa no teatro brasileiro, destacando também alguns
aspectos históricos da formação do teatro na Bahia.

2. O TEATRO E A SOCIEDADE BRASILEIRA
Guénoum (2004) apresenta que a palavra grega que dá origem a teatro, theormai, antes denominava o lugar físico onde aconteciam
as representações. Ao ser imbricado com a palavra espetáculo, que deriva do grego spetaculum, o qual significa ver, olhar com
atenção, o teatro passou a significar ver em sentido amplo, ter uma experiência intensa, envolvente, meditativa, inquiridora, a fim
de descobrir o significado mais profundo; uma cuidadosa e deliberada visão que interpreta seu objeto. Portanto, o teatro estabeleceu
e tem cumprido a função existencial de fazer o homem se ver, ver a vida, pois, como sustenta o mesmo autor, aquele que vê,
raciocina.
O teatro surgiu ainda através do homem primitivo, da sua necessidade em dominar o mundo em sua volta. Dessa necessidade
surgiram às invenções, entre elas o desenho e o teatro. De início suas “peças” eram em formas de danças coletivas dramáticas e
abordavam questões do dia a dia, eram rituais de agradecimento, celebração ou perdas. Com o passar dos séculos suas danças foram
de tentar controlar a natureza para apaziguá-la e entrar em harmonia com ela como fica claro na cultura dos povos maias e incas,
por exemplo. O teatro passou a ser verdadeiramente uma representação através dos egípcios onde seus mitos eram encenados, mas
apenas na Grécia antiga que o teatro surge de fato por meio do ditirambo, uma procissão que homenageava o deus do vinho da
cultura grega. Ainda na Grécia fora onde surgiram os primeiros gêneros e textos teatrais.
O ato de atuar é representar, é imitar, é mimeses. A arte, em geral, é mimeses. Mimeses para Platão se divide em duas direções de
imitação: cópia e simulacro. A primeira é somente uma reprodução, já a segunda é vista como a reprodução de uma cópia, ou seja,
a cópia de uma cópia e é esse o papel assumido pelos artistas que assumem seus personagens e copiam uma cópia. A arte, do ponto
de vista platônico, é um simulacro em função de que ela é uma “imitação” que não faz jus ao mundo das ideias que é cópia do mundo
sensível. A arte de imitar é uma prerrogativa natural do homem, a mimeses nasce com a humanidade porque ela é sua expressão e
o teatro é o seu ápice.
No Brasil, o teatro aportou junto com a Companhia de Jesus, seus integrantes sendo mais conhecidos como jesuítas, no século XVI.
O objetivo da companhia era introduzir o índio na religião católica por meio do batismo e catequese. Por teatro, neste trabalho,
entende-se espetáculo formado por amadores, de fins comemorativos e religiosos. Se, no entanto, considerar-se o teatro enquanto
expressão do escritor, tendo continuidade num palco com a participação de personagens e público, então o teatro só nasceu na
terceira década do século XIX, alguns anos após a Independência.
Partindo dessas premissas quanto ao período do nascimento e formação do teatro brasileiro, algumas denominações foram-se
construindo, tendo como base os acontecimentos históricos, o que cabe uma reflexão, a partir dos relatos de visitantes estrangeiros
e os registros de algumas peças. Foi construindo cada retalho da história brasileira que se chegou a essas concepções mais próximas
da realidade
e.

32

Denominação usual para o conjunto de pensadores que emergiu no Instituto para Pesquisa Social ligado, originalmente, a Universidade de Frankfurt na Alemanha.
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Acerca da sua origem, Mendes (1982) defende que teatro se voltou para a representação da realidade, destacando entre seus
aspectos mais relevantes, as formas como os autores, em suas tramas, traziam à cena diferentes segmentos sociais de seu tempo,
através das personagens brasileiras.
A literatura e o teatro, bem como a poesia, poderiam ter carregado um pouco nas tintas dos quadros que pintaram, mas não se
afastaram da realidade – as personagens negras na dramaturgia brasileira, consideradas pela sociedade como instrumentos de
trabalho escravo, não ofereciam interesses dramáticos (Mendes, 1982, 174).
Magaldi (2006: 8) lembra que, para se processar o fenômeno teatral, era preciso que
[...] um ator interpretasse um texto para o público, ou, se fosse desejado alterar a ordem, em função da raiz etimológica, o teatro
existiria quando o público visse e ouvisse o ator interpretar um texto.
Da mesma forma, também seguindo, basicamente, a mesma concepção quanto ao início da dramaturgia brasileira, Faria (2001)
mostra que, quando se fala sobre teatro, se exalta uma manifestação artística de forma mais ampla, de interpretação, de
dramaturgia, de atores, atrizes, técnicos e diretores teatrais - dessa forma, o teatro brasileiro inicia-se somente depois da terceira
década do século XIX.

3. A INFLUÊNCIA PORTUGUESA NO TEATRO BRASILEIRO
Prado (1993) destaca, entretanto, que a primeira manifestação teatral no Brasil nasceu à sombra da religião católica, pois foi após a
conquista dos portugueses, com a vinda da Companhia de Jesus para o Brasil no século XVI, que o teatro brasileiro deu seus primeiros
passos. Os jesuítas, com intuito catequizador, ininterruptamente, desenvolveram a atividade teatral para a conversão dos indígenas
e a educação dos colonizadores.
Sabe-se que, depois de diversas tentativas, os jesuítas perceberam que utilizar a cultura nativa a seu favor seria muito mais eficiente
do que os seus sermões característicos, assim as primeiras peças a serem realizadas no Brasil foram aliadas aos rituais festivos e
dançantes dos índios.
Entre os projetos que os jesuítas traziam de Portugal estava a realização das representações escolares com o objetivo de reforçar ou
reafirmar o ponto de vista católico contra os protestantes, e também para atrair o público maior de índios pagãos, via catequese.
Uma catequese baseada na dança, no canto, na mímica, na oratória, nas técnicas teatrais, utilizando, sobretudo, o divertimento.
Entre os principais missionários catequizadores e introdutores dessa arte teatral estavam o padre Manuel de Nóbrega, o primeiro
Provincial do Brasil, que escreveu um diálogo sobre a Conversão do Gentio, e o padre José de Anchieta, criador de tantas outras
peças, embora algumas perdidas e outras não assinadas.
Vela ressaltar que se tem notícia de vinte e cinco peças teatrais representadas no Brasil no século XVI, sendo que muitas delas há
somente o título. Os autores não tinham cuidado com suas obras, e a maioria delas era escrita em papel de ínfima qualidade, quando
não em folhas de árvores, ou em outro material precário. Dessa forma, elas se perdiam ou se deterioravam com o tempo, na visão
de Anchieta (apud Cacciaglia, 1986: 7-8),
Incêndios, naufrágios, saques e pirataria fizeram com que muitas das peças se perdessem. Os jesuítas, levados pelo zelo missionário
e não pelo desejo de glória artística, não assinavam suas obras artísticas. A lista mostra algumas delas: 1557- Diálogo, Conversão do
Gentio. Pe. Manuel de Nóbrega; 1564 - Auto de Santiago (Santiago da Bahia); 1567-1570 - Auto da Pregação Universal. Pe. José de
Anchieta (São Vicente e Piratininga); 1573 - Diálogo (Pernambuco e Bahia) 1574 - Diálogo (Bahia); 1574 - Écloga Pastoril
(Pernambuco); 1575 - História do Rico Avarento e Lázaro Pobre (Olinda); 1576 - Auto da Vila da Vitória ou de S. Maurício. Pe. José de
Anchieta (Vitória); 1586 - Na festa de São Lourenço. Pe. José de Anchieta (São Lourenço).
O teatro do padre jesuíta português José de Anchieta foi, assim, considerado o primeiro acontecimento teatral realizado em solo
brasileiro, embora, em essência, de manifestação cultural portuguesa, a serviço de interesses portugueses, que mais não teve para
o público a que se destinava além de um leve sabor de exotismo.
Quando escreveu suas peças, José de Anchieta não se inspirava tanto na arte teatral, mas na composição moral e didática de sermões
e autos que seriam dramatizados para fins da catequização e civilização dos índios. Esses autos33 traziam agregados a si composições
didáticas e religiosas e eram aplicados de maneira agradável, diferentes das prédicas dos sermões.
Os referidos autos, geralmente, eram representados em datas especiais (celebração de santos padroeiros) e festivas pelas aldeias.
Todos participavam e auxiliavam na realização das festas, principalmente os índios que ensaiados pelos padres, incumbiam-se da
representação de vários papéis, compenetrando-se muito mais das doutrinas enumeradas. Cabe ressaltar que a Companhia de Jesus
adotou todas as medidas possíveis na época para que suas peças não degenerassem em arte profana, ou seja, se apresentando em
latim e proibindo o tema do amor humano excluindo a mulher do palco. As poucas personagens femininas eram jovens travestidos.
Em consequência, assim como floresceu, o teatro jesuítico extinguiu-se, sem deixar descendência em terras brasileiras, declinando
no século XVII.
Na leitura de Magaldi (2006) como o “vazio teatral”, esse século caracterizou-se pela falta de documentos, de registros históricos.
Fatos como a nova condição social do país, não cabendo nos centros povoados o teatro catequético dos jesuítas, e as invasões
francesas e holandesas modificaram o panorama calmo e construtivo dos portugueses e nativos, conduzindo ao desequilíbrio
artístico.
Segundo Goulart (2010), em 1686, a expulsão dos Jesuítas do Maranhão, por Manuel Beckmann, contribuiu para a decadência da
vida cultural. O teatro, dessa forma, esmoreceu e não conseguiu renovar sua inspiração. Os jesuítas continuaram a apresentar suas
33

Quanto à produção dessas peças, Padre Anchieta não demonstrava preocupação quanto à unidade artística e nem sequer com a unidade elementar da língua. Utilizava,
às vezes na mesma cena, três idiomas que lhe eram conhecidos: o espanhol, o português e o tupi, a língua geral dos índios da costa brasileira e, mais tarde, acrescentou o
latim.
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peças nos moldes costumeiros, embora buscando conservar as atividades para não atrair os olhos de Roma, que nem sempre via
com bons tons certas encenações, tanto que eram proibidas representações dentro da igreja, ou personagens e vestimentas
femininas em cena. Esse pouco é quase tudo que se sabe sobre o teatro do século XVII. No século seguinte, segundo Goulart (2010),
é possível perceber uma possível melhora no teatro. Depois desse período, o teatro começa a despontar. De início, na região
nordeste, tendo como centro Salvador, na Bahia. Goulart também destaca que a capital baiana foi o centro político-cultural mais
importante e antigo de todo o Brasil.
As festividades religiosas ou casamentos principescos levavam seus habitantes ao divertimento da mais confortável opulência, sendo
servidas por escravos negros, o que os tornava desejosos por espetáculos. Os negros não se negavam a participar, comparecendo,
embora marginalmente, com seus cantos, instrumentos musicais e danças africanas. (Goulart, 2010: 14-15)
No início do século XVIII, a Igreja continuava a desempenhar papel relevante no teatro. Por meio de manifestações particulares e
improvisadas, se promoviam os espetáculos teatrais religiosos que se situavam entre o sagrado e o profano. Por coincidência ou
pelas peculiaridades dos colonizadores, o Brasil viu nascer das festividades religiosas o teatro improvisado, colocando em cena uma
faceta popular. Segundo Ruggero (1956: 22-24),
[...] o teatro religioso, como, aliás, toda a arte medieval, é arte essencialmente popular, ingênua, primordial; [...] E diante do teatro
das Cortes, onde o único progresso foi o da cenografia, realizada, aliás, por talentosos homens do povo com o dinheiro dos príncipes,
ergueu-se o teatro popular, em toda sua vitalidade, criando e aperfeiçoando as máscaras, desenvolvendo uma técnica paradoxal e
perfeita, tornando-se profissional, formando companhias estáveis, que representavam no dialeto da cidade [...]. No fim do século
XVI, a situação apresentava-se clara: fracasso do teatro literário e afirmação definitiva do teatro de improvisação.
O século XVIII prolongou-se até 1808, ano em que marca a entrada do Brasil na história como nação e encerra a época colonial. Nesse
ano, Dona Maria I e o filho, o príncipe regente, João – o futuro D. João VI –, fugiram das invasões napoleônicas e se refugiaram no
Rio de Janeiro. Convém assinalar que a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, nessa data, significou a ascensão do teatro.
Prado (2003: 31) aponta que “em 28 de maio de 1810, D. João VI manifestou, por meio de um decreto, seu desejo de que naquela
capital fosse edificado um teatro decente” para que a grandiosidade da cultura teatral penetrasse naquela população, atribuindo
legitimidade à arte.
Não é possível fazer uma reflexão histórica acerca do teatro brasileiro sem pensar sobre o Teatro Nacionalista, pois, com a vinda da
família real portuguesa ao Brasil no século XIX, houve uma significativa expansão da atividade teatral, principalmente, porque D. João
reconhecia a necessidade de se investir nesse meio e estimulou a inauguração de vários empreendimentos para o teatro. A primeira
companhia realmente brasileira estreou no ano de 1833, em Niterói, no Rio de Janeiro. A independência do Brasil foi diretamente
proporcional ao crescimento do teatro. As plateias viam nas encenações uma chance para promover manifestações que exaltavam a
República. O teatro serviu de preparação para a existência de uma nação livre. O nacionalismo do público fez com que atores
estrangeiros começassem a ser substituídos por brasileiros.

4. ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEATRO NO BAHIA
Considerando que Salvador foi a primeira capital do país e berço da colonização, os habitantes da Bahia são considerados os alicerces
da vida artística do Brasil quinhentista, a partir dos autos jesuíticos para a referida região, entendidos como pontos de partida do
teatro na colônia.
O primeiro auto encenado por jesuítas ocorreu em 1564 na Bahia e foi o Auto de Santiago. Os espetáculos embora experimentais
atingiram sua finalidade que era atrair o índio à pregação da igreja usando o aparato daquela encenação onde através de músicas,
danças e oratórias à palavra de Deus e louvores ao poder dos céus eram ouvidos.
O documento mais antigo relativo ao teatro na Bahia data de 23 de janeiro de 1662 e é uma ata da Câmara da Cidade do Salvador
relativo aos nomes que contribuíram para o pagamento de artistas para as festividades do casamento de Carlos II da Inglaterra com
a portuguesa D. Catarina. Segundo Boccanera Júnior (2008), o Teatro da Câmara Municipal Salvador, não propriamente um teatro,
mas um salão principal com acomodações para espectadores e representações dramáticas, é o mais antigo da Bahia (demolido em
1734).
A Casa da Ópera é considerado, por ordem cronológica, o segundo teatro baiano. De acordo com Boccanera Júnior (2008) o Teatro
Guadelupe foi o terceiro. Sobre esse, o mesmo autor afirma.
Com essa denominação surgiu o terceiro teatro da Bahia, do prédio pertencente ao capitão João Pessoa da Silva e sua mulher, d.
Maria Clara de Carvalho Pessoa, sito ao largo do mesmo nome, hoje Praça dos Veteranos, assim chamada pelo fato de ali morar o
brigadeiro Joaquim Antonio da Silva Carvalhal, em cuja casa de residência se reuniam os veteranos da independência da Bahia, para
tratar de assuntos patrióticos (Boccanera Junior, 2008: 58).
Inaugurado, em 1812, o Teatro São João34. Boccanera Junior destaca que este foi o quarto teatro e que possuía linhas arquitetônicas
definidas (Figura 1), obedecendo ao estilo Luís XVI e o primeiro, em tais condições, levantado em todo o Brasil.

34

Criado em 1806, o teatro São João foi somente foi inaugurado em 13 de maio de 1812, em homenagem ao aniversário de D. João VI. Estava localizado na extremidade
norte do largo das Portas de São Bento, atual praça Castro Alves, no centro de Salvador. Durante todo o século XIX foi o mais importante teatro baiano. Tinha capacidade
para abrigar 340 cadeiras na plateia, 60 camarotes repartidos equitativamente em 3 ordens e uma galeria para 400 espectadores, totalizando aproximadamente 800
lugares, embora alguns autores afirme que comportava até 2.000 pessoas (Ruy, 1959: 86).
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Figura 1: Teatro São João em 1858. Fotografia do francês Victor Frond (1821-1881)
Fonte: Ruy, 1959: 86

O Teatro Guarani é o título que figura, desde o dia 13 de maio de 1920, à fachada de um novo edifício construído à Praça Castro
Alves, inaugurado em 24 de dezembro do ano anterior, sob a denominação de Kursaal Baiano. Trata-se de um aparelho destinado a
diversões públicas de todos os gêneros, e possuía palco e caixa em condições de receber boas companhias. (Boccanera Junior, 2008)
Dando um considerável salto histórico, a década de 1990, período que corresponde à ascensão e apogeu do teatro baiano, foi
marcada em nível global pela expansão de uma perspectiva homogeneizante de uma cultura, para citar uma expressão de Renato
Ortiz (1994), que, por sua vez, acirrava a emergência das expressões identitárias locais.
A crescente circulação de imagens e símbolos que pautavam a globalização foi percebida por algumas agendas políticas como
oportunidade de reconhecer e aproveitar a exponencialidade do setor terciário nesta economia pós-industrial em que vivemos –
caso da cultura, do turismo e dos demais segmentos de prestação de serviços

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível perceber que o teatro é uma forma de arte que integra o amplo repertório de formas e expressões da cultura. Igualmente,
foi possível perceber que o conceito de “cultura” é amplo e complexo, possuindo também caráter central e insubstituível na
sociedade.
Além disso, vale destacar que, a cultura brasileira é uma síntese de todos os povos e etnias que passaram pelo Brasil. As heranças
portuguesas vão além da língua falada pela maior parte da população e estão enraizadas como a cultura católica e festividades como,
por exemplo, o carnaval e as festas juninas. O teatro português foi um dos principais fatores quando se fala do despertar da
nacionalidade brasileira, independência criativa e valorização dos artistas nacionais.
Entendeu-se que o teatro brasileiro surgiu na Bahia e que o teatro baiano teve uma influência portuguesa fundamental no seu
desenvolvimento, considerando, principalmente, os aspectos da colonização. Sabe-se que, nos períodos seguintes essa dependência
foi diminuindo e que o teatro baiano, e também brasileiro, começou a caminhar a partir de outras influências e, igualmente, de forma
independente, mas esse não foi objeto de investigação deste artigo, cabendo, inclusive, discussões posteriores neste sentido.
Entendeu-se que a independência do Brasil foi diretamente proporcional ao crescimento do teatro. Isso ocorreu a partir do Teatro
Nacionalista, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil no século XIX.
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RESUMO
Cachoeira, cidade do Estado da Bahia, localiza-se na região do Recôncavo. Teve participação decisiva no processo de independência
do Brasil com envolvimento nas lutas contra o domínio português na época do colonialismo, sendo conhecida até hoje pela alcunha
de “A Heroica”. Recebeu os primeiros engenhos de cana-de-açúcar e tornou-se uma grande produtora de tabaco. Atualmente,
destaca-se por fatores econômicos, sociais, sobretudo, culturais, sendo tombada pelo IPHAN como patrimônio cultural por seu
conjunto arquitetônico, paisagístico e por suas manifestações socioculturais. O São João da Feira do Porto é uma das manifestações
de grande relevância pelo seu pioneirismo. Foi a primeira festa junina planejada e organizada pela Empresa de Turismo da Bahia, em
1972. Seu objetivo foi a promoção turística, mas também colaborar economicamente no período de estagnação econômica que a
cidade viveu na época. Antes disso, o São João sempre ocorria de forma espontânea, a população decorava as ruas e casas,
promoviam jogos e brincadeiras, preparavam um farto banquete com comidas típicas, passeavam de porta-em-porta para desfrutar
do banquete típico, bebiam, dançavam e o ritual se repetia, anualmente. O banquete era preparado com produtos da Feira do Cais
do Porto, uma feira noturna que acontecia na antevéspera do dia de São João, 24 de junho. Neste sentido, o artigo abordará a história
da cidade de Cachoeira, seus fatos relevantes, desvelar a tradição da Festa de São João de Cachoeira e o processo de
espetacularização observado desde a intervenção. Para tanto, utilizou-se os métodos de procedimento estudo de caso, histórico e
descritivo. Conclui-se que a relevância histórico-cultural de Cachoeira foi fundamental para que a Festa de São João da Feira do Porto
se tornasse um dos principais eventos do calendário festivo da cidade. Mesmo incrementando a economia local, foi observado que
na última década do século XX as novas estratégias de promoção adotadas para a festa tornaram-se elementos transgressores da
cultura, modificando-a de forma pouco satisfatória para a população local, excluída do processo de organização. Os resultados
indicaram a necessidade de revisão das diretrizes de promoção do São João, para que continue representante da cultura de raiz do
Recôncavo.
Palavras-chave: Cachoeira-Ba. Festa de São João da Feira do Porto. História e Cultura.

CACHOEIRA-BA, FESTIVAL AND SÃO JOÃO: ELEMENTS OF A CULTURAL TRADITION
ABSTRACT
Cachoeira, city of the State of Bahia, is located in the region of the Recôncavo exerted great influence in the history of Brazil. It
received the first sugarcane mills and became a major tobacco producer. It had decisive participation in the process of independence
of Brazil with involvement in the struggles against the Portuguese dominion in the time of colonialism, being known until today by
the nickname of "The Heroica". Nowadays, it stands out for economic, social and, above all, cultural factors, being classified by IPHAN
as cultural patrimony for its architectural, landscape and sociocultural manifestations. The São João da Feira do Porto is one of the
manifestations of great relevance for its pioneering spirit. It was the first junina planned and organized by the Tourism Company of
Bahia in 1972. Its objective was to promote tourism, but also to collaborate economically in the period of economic stagnation that
the city lived at the time. Before that, São João always occurred spontaneously, people decorated the streets and houses, promoted
games, prepared a rich banquet with typical foods, walked from one house to another to enjoy the typical banquet, drank, danced
and the ritual was repeated annually. The banquet was prepared with products from the Port Quay Fair, a night fair that took place
the day before St. John's Day, June 24. Therefore, in this paper will address the history of the city of Cachoeira, its relevant facts,
unveil the tradition of the Festival of São João de Cachoeira and the process of spectacularization observed since the intervention.
For that, we used the procedure methods, case study, historical and descriptive. It is concluded that the historical-cultural relevance
of Cachoeira was fundamental so that the Festival of São João da Feira do Porto became one of the main events of the festive calendar
of the city. Even by increasing the local economy, it was observed that in the last decade of the twentieth century the new promotion
strategies adopted for the party became corrupting elements of the culture, modifying it in an unsatisfactory way for the local
population, excluded from the organization process. The results indicated the need to revise the promotion guidelines of São João,
so that it remains representative of the Recôncavo root culture.
Keywords: Cachoeira-BA. Festival of São João da Feira do Porto. History and Culture.

1. INTRODUÇÃO
A cidade de Cachoeira (Figura 1) destaca-se desde o século XVIII no cenário estadual e nacional. Recebeu os primeiros engenhos de
cana-de-açúcar, tornou-se uma grande produtora de tabaco e teve participação decisiva no processo de independência do Brasil por
seu envolvimento nas lutas contra o domínio português na época do colonialismo, guardando por este fato até hoje a alcunha de “A
Heroica” (Costa, 2008: 11). Pelo seu posicionamento geográfico passou a ser o principal entreposto comercial entre a capital Salvador,
a Chapada e o Sertão da Bahia. Eixo de ligação entre ferrovias, sua localização estratégica, as margens do rio Paraguaçu, permitia um
fácil acesso a Baia de Todos os Santos e daí para diversas regiões do Estado.
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Figura 1 – Vista aérea de Cachoeira
Fonte: Jornal Grande Bahia (2014), foto Carlos Augusto.

Distante cerca de 110 km de Salvador, a capital da Bahia, Cachoeira está localizada no Recôncavo Baiano 35 (Figura 2), na margem
esquerda do rio Paraguaçu. Está voltada para o rio, de frente para a cidade de São Félix, ligadas pela ponte D. Pedro II. De acordo
com o censo demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE), sua população chega a 32.035 habitantes numa
área territorial de 395 km² (IBGE, 2010).

Figura 2 – Localização do município de Cachoeira no Recôncavo Baiano
Fonte: Elaboração própria (2015).

O Recôncavo Baiano foi predominantemente ocupada por negro e miscigenados, o que contribuiu no desenvolvimento cultural de
Cachoeira, principalmente no que tange as questões religiosas. Suas diversas manifestações culturais, sobretudo as de matrizes
africanas, justificam o interesse de estudiosos e turistas nacionais e internacionais em conhecer este importante trecho da Bahia.
Contudo, existe uma manifestação que ainda é pouco estudada, mas que exerce relevância para a cultura da localidade: o São João
da Feira do Porto de Cachoeira, festa que teve papel decisivo em um período de estagnação econômica da cidade.
A atividade econômica cachoeirana enfrentou um declínio entre as décadas de 1940 e 1960. Destaca-se os efeitos da Segunda Guerra
Mundial, gerando desemprego na região, prejuízos causados pelas diversas cheias do rio Paraguaçu que devastavam a cidade
afetando moradores e comerciantes e ainda a evolução do sistema de transporte brasileiro no governo Juscelino Kubitschek (19561961), priorizando as vias rodoviárias em detrimento das ferrovias e hidrovias, o que fez com que a cidade perdesse espaço como
entroncamento comercial (Queiroz; Souza, 2009).
O final da década de 1960 marca o início de uma nova ascensão em Cachoeira, motivado pelo direcionamento do Estado no
aprimoramento do turismo na Bahia, sobretudo na região do Recôncavo Baiano. A cidade volta a ter importância para a região, sendo
prova disso a “primeira estratégia traçada para promover o desenvolvimento do turismo na Bahia – o Plano de Turismo do Recôncavo
35 O Recôncavo baiano é a região geográfica localizada em torno da Baía de Todos os Santos, abrangendo não só o litoral mas também toda a região do interior circundante

à Baía. O Recôncavo inclui a Região Metropolitana de Salvador, onde está a capital do estado da Bahia, Salvador. As outras cidades mais importantes são: Santo Antônio
de Jesus, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix e Cruz das Almas (Moss, 2013).
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(PTR)”, lançado em 1968, onde Cachoeira era prioridade (Bahia, 1971). Tal fato representou uma embrionária política pública para o
turismo com a formatação de um novo atrativo e que também influenciou diretamente na gestão do festejo (Bahia, 2005: 40).
Por abrigar a maior concentração de casario em estilo barroco da Bahia depois de Salvador, em 1971 a cidade de Cachoeira recebeu
um reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pelo seu conjunto arquitetônico e paisagístico,
sendo tombada e considerada Monumento Nacional (IPHAN,1971).
Neste contexto, alguns órgãos de gestão turística foram criados e um deles, a Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), foi
responsável por um projeto inédito até então: a promoção e investimento público de uma festa junina. Isto aconteceu em 1972 no
São João da Feira do Porto de Cachoeira devido a vocação natural da cidade para os festejos juninos, o que conferiu a economia da
cidade que estava em recessão um novo fôlego, colocando-a no cenário dos destinos turísticos da Bahia (Bahia, 2005); (Porto Filho,
2006).
Esses fatos evidenciam uma ligação entre o seu tombamento e a necessidade de legitimar e recuperar a economia através do
processo de turistificação de uma cidade histórica em decadência. Por isso, o investimento no São João de Cachoeira estava ligado a
tentativa de incrementar a economia local.
Os festejos juninos no nordeste brasileiro sempre tiveram grande destaque nas comemorações ao longo do ano. Por coincidir com o
período de férias escolares nessa região do país, a festa de São João sempre foi remetida a um intervalo nas atividades laborais e um
momento de relaxamento e lazer com familiares e amigos. Na Bahia não poderia ser diferente, e apesar de todas as cidades do Estado
promoverem certo tipo de festa, algumas se especializaram na promoção do São João como vetor de desenvolvimento local e atração
e turistas.
Pioneira neste processo, Cachoeira promoveu o São João da Feira do Porto. Feira esta realizada há mais de duzentos anos no cais do
porto do rio Paraguaçu que nas vésperas do São João tinha seu foco voltado para a comercialização dos produtos típicos da ceia
junina. Daí a apropriação deste nome para batizar a festa pelos promotores desde evento que teve seu marco inicial no ano de 1972.
Esta apropriação não se deu apenas pelo nome da feira bicentenária, outros elementos característicos da cidade também foram
aproveitados, como o fato de ter sido tombada pelo IPHAN há pouco tempo, a beleza do seu casario colonial e paisagístico e o próprio
jeito despretensioso, alegre e acolhedor de festejar dos nativos.
Os primeiros anos da promoção do São João de Cachoeira ficaram exclusivamente a cargo da Bahiatursa, permanecendo até o final
dos anos 1980. Deste ponto em diante, o poder público local assume a organização e estabelece uma nova estratégia de promoção
da festividade, pautada numa necessidade de disputar público com as festas das cidades do entorno. O resultado foi mudança no
perfil da festa que se reflete até os dias atuais.
Por ter sido a primeira cidade do interior da Bahia a ter apoio do Estado, Cachoeira se destacou no cenário nacional, sobretudo pelo
seu potencial cultural singular. Turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, encantam-se com a diversidade cultural da cidade,
evidenciada a partir da promoção do São João de 1972. Mas, o envolvimento do poder público teve também aspectos nocivos, devido
a gradual perda da identidade desta festa em decorrência da desvalorização das antigas tradições presentes na região, dando espaço
a intervenções que permitiram inicialmente a espetacularização e depois a descaracterização de uma comemoração de raízes simples
e comunitária.
A relevância da investigação faz-se presente também pelos dados apresentados pela Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR-BA), em
que confirma o São João da Bahia como a maior festa regional do Brasil. São 417 municípios que promovem festas juninas
simultaneamente, demonstrando assim sua dimensão geográfica, simbólica e cultural, o que aumenta a necessidade de respeitá-la
como festa popular (Bahia, 2009). Por isso é necessário compreender melhor essa manifestação, sabendo-se que a história de
“efervescência” cultural junina tem seu marco inicial em Cachoeira.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é abordar a história da cidade de Cachoeira, passando pelo seu desenvolvimento econômico e
cultural e tratar da tradição da Festa de São João da Feira do Porto e a espetacularização e posterior descaracterização observado
desde a intervenção pública nesta festa popular. Para atingir os objetivos, utilizou-se os métodos de procedimento estudo de caso,
histórico e descritivo e diferentes técnicas de pesquisas, com bibliográfica, documental e entrevista, que permitiram conhecer e
analisar a história da cidade, seu patrimônio cultural e as relações socioculturais inerentes à Festa.

2. HEROICA, HISTÓRICA E MONUMENTAL: TÍTULOS DE UMA CIDADE FESTEIRA
Cachoeira é marcada por fatos, histórias e acontecimentos que se relacionam, bem como por diversas atrações culturais,
arquitetônicas e naturais, a exemplo do rio Paraguaçu. Nome de origem indígena que significa mar grande ou grande rio, o rio
Paraguaçu foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, possibilitando o intercâmbio de produtos, a comunicação com
outras cidades da região, a umidade ao clima, além de embelezar a paisagem. A relação deste rio com a festa em análise é outro
aspecto de destaque, pois era por ele que chegavam os produtos comercializados na Feira do Porto de Cachoeira (Costa, 2008).
O local foi o principal ponto de redistribuição de povos escravizados na região e permitiu a realimentação com a África, o que garantiu
que as tradições africanas fossem mantidas. O desenvolvimento do cultivo de cana-de-açúcar, da mineração de ouro no Rio das
Contas e a intensificação do tráfico pelas estradas reais e da navegação do rio Paraguaçu, colaborou para o rápido desenvolvimento
econômico da região a partir do século XVIII (Costa, 2008).
Na segunda metade do século XIX, o rio ganha sobre suas águas a ponte D. Pedro II. A relevância de se construir uma ponte, ligando
Cachoeira e São Félix justificou-se pelo intercâmbio de produtos, de pessoas e, consequentemente, de cultura. Registros apontam
que até sua efetiva construção, impostos eram cobrados para utilização de embarcações que faziam o transporte de uma cidade para
outra, ocorrendo também à perda de produtos, devido a alguns acidentes de barco. Foram muitas solicitações para a construção da
ponte que enobrece, embeleza e facilita a vida da população de São Félix e Cachoeira, que demoraram em vê-la construída (Rocha,
2002).
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O apogeu econômico e político-administrativo foi durante os séculos XVIII e XIX, quando seu porto era utilizado para escoamento de
grande parte da produção agrícola do Recôncavo Baiano, principalmente açúcar e fumo, produtos até hoje cultivados no município,
em virtude do clima e solo propícios da região.
A significativa presença tanto de africanos e afrodescendentes quanto de europeus de variadas nacionalidades em Cachoeira,
durante o período escravagista, é um dos fatores que originaram sua riqueza e diversidade da cultura popular. Na dominação exercida
pelo europeu ao negro de origem africana é encontrado o sincretismo religioso com forte presença da cultura afro-brasileira e das
manifestações do catolicismo, evidenciado dentre outras manifestações, a Irmandade da Boa Morte. A cidade hoje é um símbolo
cultural dentro da Bahia, demonstrado nos seus museus e movimentos populares, o que a torna marcante dentro de uma perspectiva
histórica brasileira.
Os primeiros indícios de povoamento no Recôncavo Baiano foram ao redor da pequena Capela de Nossa Senhora do Rosário,
conhecida atualmente como Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, considerada marco zero da cidade (Queiroz; Souza, 2009).
Na formação do núcleo urbano de Cachoeira destaca-se a participação de Paulo Dias Adorno, fidalgo português, genro de Diogo
Álvares Correia (Caramuru) que chegou à Baia de Todos os Santos em 1532, na expedição de Martins Afonso de Souza com intuito
de colonizar e iniciar o plantio de cana-de-açúcar. Tendo recebido estas terras em doação efetuada por D. Álvaro Costa, filho do 2º
Governador Geral do Brasil, D. Duarte da Costa, Paulo Dias Adorno, juntamente com Rodrigues Martins, escolheu as terras à margem
esquerda do Paraguaçu, onde era possível entrar e sair com embarcações.

Figura 3 – Casa de Câmara e Cadeia

Figura 4 – Igreja e Conjunto do Carmo

Fonte: Cordeiro (2002).

Fonte: Cordeiro (2002).

O início do desenvolvimento da província de Cachoeira se deu com a formação dos canaviais e instalação de alambiques. Em paralelo
a isso, as ordens religiosas foram se instalando na localidade, a exemplo da Ordem Franciscana, com a instalação do Convento Santo
Antônio do Paraguaçu em 1649 e um Seminário em Belém, distrito de Cachoeira, junto a edificação da Igreja de Nossa Senhora do
Belém, no ano de 1686. Em busca de formação, jovens das famílias abastadas da Colônia foram atraídos por este Seminário. Nessa
época, a nobreza rural, representada pelos senhores de engenho, se instalaram no povoado de São Thiago do Iguape, ao passo que
se concentrava na Vila de Cachoeira o movimento comercial. Em 1574, por iniciativa de Paulo Dias Adorno e de Rodrigues Martins,
Cachoeira foi elevada à condição de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Mello, 2001).
No final do século XVI já existiam cinco engenhos de açúcar às margens do rio Paraguaçu apesar dos ataques constantes dos
indígenas. Só depois de feita a paz com os nativos, foi possível o desenvolvimento das povoações dos brancos portugueses nessa
região.
A cultura do fumo é outro importante valor para economia da localidade. O estímulo foi realizado no período pelo Governador da
Bahia D. José da Cunha Athaide e Mello por volta do ano de 1769, conferindo a Cachoeira o título de principal centro de manufatura
de exportação do Brasil (Santos, 2004: 17).
Devido à sua localização geográfica estratégica com um entroncamento de importantes rotas que se dirigiam ao sertão, ao
Recôncavo, às Minas Gerais ou a Salvador, então capital da colônia, logo passou a se enriquecer. Com toda pujança, evidenciada em
1698, é conferida a Cachoeira o título de Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, nome que se dá por se situar
próxima às quedas d'água presentes na cabeceira do rio Paraguaçu. Nesse período, seus limites estendiam-se até o Estado de Sergipe,
abrangendo cerca de 30 municípios atuais da Bahia. A Vila de Cachoeira passou a exercer papel de extrema importância para o
sistema mercantil colonial, pois era pelo seu porto que a produção dos engenhos era escoada para Salvador, com quem mantinha
intensa relação. Esse domínio da Vila Cachoeirana, durou até o final do século XVII.
A abrangência conferida à Cachoeira nesse período, fez com que a vila atraísse cada vez mais pessoas, surgindo a necessidade de se
construir a primeira Câmara, que passou a funcionar junto com a cadeia (Figura 3). Com o crescimento do número de fiéis, iniciouse, em 1702, a construção da Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Figura 4).Seus filhos considerados ilustres pela historiografia local
são um capítulo à parte a cidade heroica, como Ana Néri - enfermeira chamada de "mãe dos brasileiros" por sua nobre atuação na
Guerra do Paraguai, André Rebouças - engenheiro e abolicionista, Augusto Teixeira de Freitas - jurista, Castro Alves - um dos maiores
escritores brasileiros, nascido em Curralinho (na época pertencente à Comarca da Cachoeira), Ernesto Simões Filho - fundador do
Jornal "A Tarde" e Manoel Tranquilino Bastos - maestro e instrumentista (Queiroz; Souza, 2009).
No início do século XIX, além de sua relevância econômica, Cachoeira assume importância também na política do país. A sociedade
cachoeirana apresentou grande influência nas decisões administrativas do Brasil, participando ativamente das guerras pela
Independência em 1821, constituindo a Junta de Defesa.
A Junta Conciliatória e de Defesa foi uma entidade constituída para governar a cidade, sendo estabelecida em sessão permanente,
recebendo a adesão de muitas pessoas. Dentre esses brasileiros, destacavam-se Rodrigo Antônio Falcão Brandão, depois feito
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primeiro barão de Belém, e Maria Quitéria de Jesus, heroína da Independência que, por seus atos de bravura vestida de homem e
integrando as tropas em defesa da pátria, participa do combate e é condecorada como 1º Cadete.
A batalha ocorrida no dia 25 de junho de 1822 (Figura 5) marca o início do combate pela independência do Brasil na então Vila do
Rosário do Porto de Cachoeira. Por esta notada participação nas insurgências contra a Coroa portuguesa, Cachoeira é a 2ª capital da
Bahia, por força da Lei Estadual n.º 10.695/07. Todos os anos, no dia 25 de junho, o governo estadual é transferido para esta cidade,
num reconhecimento histórico, pelos feitos da mesma ao Brasil.

Figura 5 – "Primeiro Passo Para a Independência36"
Fonte: Vapor de Cachoeira (2011). Foto Reprodução: Josué Ribeiro.

Sua valiosa participação nas lutas pela Independência teve o reconhecimento do Imperador D. Pedro I, que em retribuição visitou a
Vila em 1826, quatro anos depois do Brasil ser declarado independente do domínio português.
Dessa forma, motivado pela liderança adquirida pela Vila de Cachoeira em variados setores, o presidente da província, Francisco de
Souza Paraíso, sanciona a Lei Nº 43, em 13 de março de 1873, elevando a Vila de Nossa Senhora do Porto de Cachoeira, à categoria
de cidade. A data é comemorada até hoje fazendo parte do calendário oficial de eventos como uma das principais festas do município.
Por este motivo, a já cidade de Cachoeira recebeu também a visita do imperador D. Pedro II, reafirmando sua importância para a
economia e política do país, o que a conferiu os status de cidade histórica e heroica.
A economia da cidade entra num ligeiro declínio, reestabelecendo-se no início do século XX, com empresas da indústria do fumo que
se instalaram na região, revitalizando a comunidade local. Em especial deve-se destacar a Suerdieck Bahia, filial de uma empresa
alemã que, além disso, levou o nome da Bahia para o restante do Brasil e boa parte do mundo.
O dinamismo alcançado por Cachoeira decorrente do movimento de pessoas e mercadorias levou a construção do primeiro cais em
inícios do século XVIII. Contudo, mesmo este equipamento podendo ser um potencializador da sua já eufórica atividade comercial,
para o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, a sua conclusão só ocorreu no século XX, atendendo a um pleito político.
Neste período a economia do Recôncavo já dava sinais de desaquecimento e um grupo de fatores levou novamente Cachoeira a um
longo período de decadência econômica.
A esse respeito, é importante destacar consequências da Segunda Guerra Mundial em 1947, que levaram prejuízos a cultura do fumo
na cidade, pois as principais fábricas que ali se instalaram, eram de origem alemã e com a derrota desse país para as forças aliadas,
essa economia, que estava diretamente ligada a Alemanha, teve uma acentuada recessão. Grande parte da população cachoeirana
era empregada por estas fábricas e com a falência de muitas, o índice de desemprego aumentou consideravelmente (Queiroz; Souza,
2009).
No ano seguinte, desastres naturais, com as cheias do rio Paraguaçu, voltam a prejudicar o cotidiano dos cachoeiranos. Os anos de
1960 e 1964 também foram dolorosos para a população, que perdia seus bens em novas cheias do Paraguaçu. Por este motivo, o
comércio da região foi minguando e investidores não se arriscavam mais em novos empreendimentos na localidade pela constante
ameaça de alagamento (Queiroz; Souza, 2009).
Outro ponto crucial para a crise que existia em Cachoeira foi o novo sistema de transporte do Brasil, implementado no governo do
presidente, Juscelino Kubitschek, vigente no período de 1956 a 1961. Surgiram as rodovias em detrimento dos modais ferroviário e
hidroviário, que até então garantiam a Cachoeira a posição de entreposto comercial.
Imersa numa profunda crise nos anos que sucederam-se, Cachoeira teve uma possibilidade de se reerguer proveniente de fatores
relacionados com a promoção turística de um dos seus mais tradicionais atrativos culturais: a festividade que celebra o São João

3. O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE CACHOEIRA E A GESTÃO TURÍSTICA NA BAHIA

36 A mais célebre imagem que retrata a epopeia da guerra pela Independência do Brasil, pintada por Antônio Parreiras (1860-1937) - após passar uma temporada em

Cachoeira no ano de 1928 - é a que sintetiza, em uma única cena, os acontecimentos do dia 25 de Junho de 1822, quando a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da
Cachoeira foi bombardeada por tropas portuguesas após aclamar o Príncipe Regente D. Pedro de Alcântara. O episódio deflagrou a guerra pela independência do Brasil,
somente consolidada em 2 de Julho de 1823. Atualmente a obra está localizada no Palácio Rio Branco em Salvador-BA (Vapor de Cachoeira, 2011).
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O São João de Cachoeira sempre foi marcado pela espontaneidade repassada entre gerações. Seguindo preceitos católicos e pagãos,
os preparativos tinham início no dia 22 de junho, data que marcava uma edição especial da Feira do Cais do Porto de Cachoeira. Esta
Feira acontecia tradicionalmente toda sexta-feira na beira do rio Paraguaçu há mais de 200 anos. O dia oficial de feira na cidade era
o sábado e acontecia em outro local. Porém, quem queria economizar, ficava as margens do rio Paraguaçu no dia anterior esperando
os saveiros que traziam as mercadorias, e por não ter atravessadores, compravam os produtos mais baratos.
Como os festejos juninos sempre tiveram muita tradição na cidade, convencionou-se que na antevéspera do São João haveria a Feira
do Porto com os produtos típicos do período, como milho, amendoim, cana-mirim, laranja de umbigo, aipim e seus derivados,
jenipapo, tamarindo e os bolos de folha moída da tradicional maniçoba preparada naquela época.
Neste dia a euforia era tanta que a Feira invadia a madrugada e só acabava na manha do dia 23, onde as famílias realizavam os
preparativos dos quitutes característicos que compõem a memória afetiva e gastronômica do local, como milho e amendoins cozido,
canjica, doce de jenipapo, maniçoba, pé-de-moleque, paçoca e os diversos bolos, como de laranja, milho, aipim e carimã.
Além das comidas, outro preparativo que muitas famílias produziam de forma artesanal durante os meses que antecediam o São
João, eram os licores de diversos sabores, sendo os mais populares os de jenipapo, passas, cajá e maracujá.
Todo este banquete ficava a espera dos grupos de vizinhos, amigos e familiares que, seguindo a tradição, passeavam de porta-emporta questionando se São João havia passado por ali. Desta forma entravam, comiam e bebiam, dançavam o forró pé de serra e
partiam para outra casa repetindo o ritual.
As ruas da cidade eram decoradas pelos próprios moradores, cada um tentando deixar a sua mais bonita. Fogueiras iluminavam as
portas das casas e serviam de estopim para os fogos de artifícios que as crianças soltavam em comemoração ao nascimento do
menino João, além dos jogos e brincadeiras, como quebra pote, pau-de-sebo e trança-fitas. Xote, xaxado e baião, animavam ainda
mais a festa e embalavam os concursos de dança junina. Samba de Roda também se fazia presente entre os ritmos do festejo.
Essa descrição permite entender o caráter popular, simples, original e até familiar da expressão cultural da Festa (Arantes, 1984). As
pessoas reuniam-se com mais afinco para que a cada ano tudo tivesse melhor. O grupo social se reconhecia como parte constituinte
daquela festa. Ao analisar esse período, mesmo que na sua maioria por depoimentos e fotos antigas, nota-se uma ação mais lúdica
dos grupos para realizar a festa.
Logo, é possível afirmar que o São João de Cachoeira tinha um caráter efetivamente popular. Uma festa que deve ser de caráter
participativo, com o povo como principal referência de construção e origem do festejo. O objetivo do São João era cumprir uma
tradição e percorrer um caminho já traçado e reatualizá-lo num evento que legitimava no presente a sua origem (Ribeiro; Ferreira,
2009).
Na década de 1970, enquanto a Bahiatursa investia na cadeia hoteleira de Cachoeira, a prefeitura municipal solicitou o seu investisse
no São João da cidade, aproveitando o momento de interesse do Estado na região. Constata-se que a prefeitura passava por
problemas financeiros e, além do investimento, solicitou ainda a Bahiatursa o planejamento, organização, divulgação e execução da
Festa de São João. Isso aconteceu no ano de 1972 e daí em diante ficou a cargo da Bahiatursa promover a festa. Foi por isso que o
São João de Cachoeira se tornou o primeiro grande evento promovido pelo órgão oficial de turismo da Bahia (Dias, 2006).
Outra versão sobre o investimento da Bahiatursa no São João de Cachoeira é que teria sido uma iniciativa da Casa Paulo Dias Adorno,
fundação local de apoio a cultura que sempre foi vista com maus olhos pela população cachoeirana pela fama de grupo anarquista e
de convicções que iam de encontro às “regras morais” da época. Fato foi que diante da evidência de Cachoeira naquela época e das
diretrizes governamentais para promoção turística, não foi tão complicado conseguir apoio para o início da espetacularização do São
João de Cachoeira.
A festa idealizada pela Bahiatursa buscou ao máximo valorizar as tradições locais, a começar pela Feira do Porto, que não só foi
incorporada como elemento da programação, como também nomeou o São João de Cachoeira: Festa de São João da Feira do Porto
de Cachoeira. Nos dias 22 e 23 a feira marcava o início da festa, que só terminava no dia 25, data magna da cidade, fazendo referência
ao início da luta armada pela Independência do Brasil na Bahia. O festejo teve a intenção de englobar três atrativos: a feira livre dos
produtos juninos, a festa popular e o cortejo cívico.
Conforme depoimentos, essa primeira experiência foi muito positiva e é lembrada até hoje com muito entusiasmo pelos moradores
mais antigos. A Bahiatursa tentou manter e preservar a tradição sem interferir. Seu papel foi de “reunir” aquilo que fosse tradicional
e que acontecia espontaneamente. A festa concentrou-se na margem do rio Paraguaçu (Figura 6), onde foram montadas barracas de
palha (Figura 7) para a venda das tradicionais comidas e bebidas típicas junina (Figura 8). Para estimular que os barraqueiros se
esmerassem na decoração, foi proposto um concurso da barraca mais bem decorada. Havia também concurso para eleger a rua com
melhor decoração, festival de quadrilha junina e ainda um altar com a imagem de São João Batista na beira do Paraguaçu.

Figura 6 – Artesanato na Feira do Porto. Ao fundo a Cidade de São Félix, a Ponte D. Pedro II.
Fonte: Bahia (1980).
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Figura 7 – Barracas de Palha do antigo São João em
Cachoeira

Figura 8 – Barraqueira do São João de Cachoeira
preparando seus quitutes juninos

Fonte: Bahia (1980).

Fonte: Bahia (1980).

No local onde acontecia a feira foi montado um palco para atrações de renome da época como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e
Quinteto Violado. Tocaram também grupos típicos da região e os grupos de Samba de Roda. Foi nessa época que surgiu o Samba de
D. Dalva, um dos mais famosos Sambas de Cachoeira. Este Samba é formado por mulheres que trabalhavam na fábrica de charuto
Suerdieck. Elas escapavam muitas vezes do serviço para fazer samba escondido dos patrões. Com a intervenção da Bahiatursa no São
João, surgiu o convite para elas se apresentarem durante a festa. Numa tentativa de não ter problemas com a empresa onde
trabalhavam, batizaram o grupo com o nome da fábrica: Samba de Roda Suerdieck – Dona Dalva Damiana.
Com o passar do tempo, a Festa de São João da Feira do Porto de Cachoeira tornou-se uma atração capaz de transformar a dinâmica
da cidade, passando a receber muitos visitantes que contribuíam para a movimentação da economia local. Em contrapartida,
surgiram outras consequências provenientes dessa nova dinâmica, como a modificação da essência da Festa.
Outro fator resultante das transformações sofridas na comemoração junina, dado o pioneirismo de Cachoeira, foi o despertar do
interesse de cidades do interior baiano em também promover seus festejos juninos tal qual a Feira do Porto. Esse “case de sucesso”
repercutiu e foi inspirador para outras localidades. Bons exemplos vêm de cidades vizinhas, como Amargosa e Cruz das Almas, que
não tem grande relevância em tradições culturais. No caso de Amargosa, o São João é um evento isolado, apresentando tênue
interface com alguns folguedos residuais. Já Cruz das Almas passou a apresentar uma festa junina reinventada pelos gestores públicos
com o objetivo de atrair turistas para a cidade, investindo na pirotecnia lúdica dos fogos de artifícios com a Guerra de Espada. Assim,
estas cidades potencializaram seus festejos juninos (Castro, 2012).
A Bahiatursa, sendo o órgão estadual e já tendo um precedente, foi acionada por outras cidades para patrocinar a promoção dos
seus eventos juninos. Ao longo do tempo, estes pedidos só fizeram aumentar, fazendo com que a Bahiatursa distribuísse seus
recursos. Depoimentos de representantes do governo estadual e municipal da época comprovam que o órgão oficial de turismo
percebeu que já era tempo do poder público local de Cachoeira assumir a organização da Festa, evento já consagrado no calendário
da cidade.
De acordo com o projeto inicial, a Bahiatursa ficaria à frente da organização do São João por 5 anos. Mas esse prazo se estendeu por
mais 5 anos, finalizando sua participação como principal organizadora da festa no início da década de 1980. Porém, ao longo desta
década, durante a gestão do Prefeito Salustiano Coelho de Araújo (Sr. Salu) o envolvimento da Bahiatursa permaneceu com força
nas decisões a respeito da comemoração.
A atual gestão municipal acredita que as mudanças ocorridas após a prefeitura assumir a gestão da festa, mudanças essas perceptíveis
a partir da década de 1990, foram fruto do surgimento da concorrência das festas de São João em outras cidade, pois antes de
Cachoeira, não existia a festa com tanta magnitude. Os novos festejos promovidos por outras cidades do interior baiano não
carregavam consigo uma herança simbólica e cultural como a de Cachoeira e a forma de compensar esse déficit foi o apelo para
atrações musicais em evidência no cenário nacional e, com isso, conhecidas pelo grande público, facilitando a atração de turistas
para aquela localidade.
Na tentativa de se igualar as outras cidades que estavam conseguindo atrair grandes públicos, com a estratégia de contratar bandas
de sucesso do momento, a festa de Cachoeira ganhou concorrentes. Isso ocorreu mais intensamente no início da década de 1990 na
gestão do Prefeito Raimundo Leite (conhecido como Dinho Farofa). Representantes locais, afirmaram que esta decisão mudou muito
a tradição do festejo junino da cidade que a diferenciava e a tornava única, dentre as realizações de mesma natureza do Estado.

4. CONCLUSÕES
O presente trabalho teve por finalidade revelar as facetas que rodeiam uma importante manifestação cultural do Recôncavo Baiano,
carregada de tradição e formada por diferentes raízes e influências culturais. Assim configura-se a Festa de São João da Feira do Porto
de Cachoeira como atrativo turístico da cidade. A investigação principal gira em torno deste atrativo, evidenciando como ele foi
tratado pelas instâncias governamentais estadual e municipal ao longo do seu transcorrer. Como palco desse acontecimento, a cidade
de Cachoeira foi retratada, reconhecendo seu papel fundamental na história, economia e política brasileira.
Depois de um período de recessão econômica, as atrações culturais da cidade foram apontadas coma possibilidade de recuperação
através da promoção do primeiro São João planejado da Bahia, baseado numa festa que o povo sempre fez de forma espontânea,
vislumbrou-se uma nova atividade econômica na cidade: o turismo.
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Percebeu-se que a Festa de São João da Feira do Porto de Cachoeira como atrativo turístico da cidade configura-se como uma
importante expressão cultural carregada de tradição, formada por diferentes raízes e influências culturais, reconhecida pelo
município e pelo Estado como de grande importância para a cultura e economia local.
De início realizado espontaneamente pela comunidade, tinha apenas o caráter celebrativo, onde a diversão era o resultado principal.
Com o passar do tempo, outros valores foram agregados ao São João, que em vista do seu potencial, passou a ser organizado pelo
poder público. Hoje, grande parte da tradição do São João de Cachoeira está comprometida.
O estudo sugere que as transformações ocorridas na expressão cultural da Festa foram acentuadas, ao ponto de descaracteriza-la, a
partir da gestão municipal. A inserção na programação de grupos artísticos em evidencia sem nenhuma relação com o São João e em
detrimento das atrações locais comprovam este fato.
Com o exemplo de Cachoeira, constata-se que uma festa popular não pode ser colocada como um emblema de uma política regional
de turismo sem os parâmetros de planejamento e monitoramento adequados e levando em consideração aos peculiaridades das
cidades. Isso muitas vezes sobrecarrega e enrijece a Festa, e por vezes se cometem injustiças, se favorecem preconceitos ou ainda
excluem ou exploram bens culturais em detrimento de outros.
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RESUMO
Este texto propõe-se delinear um quadro da construção do teatro baiano. Narra a sua trajetória, as políticas culturais que conduziram
aos seus períodos de apogeu e de sombra, partindo do século XVI seu marco fundador, até os dias atuais, quando abalado pela
competição do cinema e da televisão passa a sobreviver pelos extremos, procurado pelas elites de um lado e utilizado como “pièce
de resisténce” de movimentos populares por outro. As possibilidades de análise da teia que envolve essa faceta da cultura baiana
processaram-se através de uma metodologia que contemplou pesquisas bibliográficas, documentais e imagéticas, elaborada a partir
de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e acervos disponibilizados na Internet, que
permitiram a fundamentação teórica e um breve mapeamento fotográfico, compreendendo a identificação das edificações
destinadas à arte dramatúrgica no período estudado. O trabalho conclui com a observação de que apesar de um pequeno avanço,
viver do labor cênico ainda é uma atividade difícil, com poucas perspectivas de mudança em um futuro próximo, que amenizem os
efeitos da principal contradição da economia baiana: arte rica, ator pobre.
Palavras-chave: Economia cultural; Teatro baiano; Artes cênicas; História do teatro.

THE THEATER IN BAHIA: FROM THE JESUITS TO GLAUBER ROCHA
ABSTRACT
This text proposes to outline a framework of construction of the Bahian theater. Narrates its history, cultural policies that led to their
periods of peak and shade, starting from the sixteenth century its mark founding until the present day, when shaken by competition
from film and television starts to survive by seeking extreme by elites one side and used as a "pièce de resistence" of popular
movements on the other. The analysis possibilities of the web surrounding this aspect of Bahian culture sued if through a
methodology that included literature searches, documentary and imagery, drawn from already published material, consisting mainly
of books, journal articles and archives available on the Internet that allowed the theoretical foundation and a brief photographic
mapping, including the identification of buildings for the dramaturgical art during the study period. The work concludes with the
observation that despite a small advance, to live the scenic work yet and a herculean activity, with few prospects for change in the
near future, that mitigate the effects of the principal contradiction of the Bahian economy: rich art, poor actor.
Keywords: Cultural economy; Theater in Bahia; Performing arts; Theater history.
JEL: L82; Z1; Z11; Z12; Z13; Z18; Z32.

INTRODUÇÃO
Vocês, artistas que fazem teatro
Em grandes casas, sob sóis artificiais
Diante da multidão calada, procurem de vez em quando
O teatro que é encenado na rua.
Cotidiano, vário e anônimo, mas
Tão vívido, terreno, nutrido da convivência
Dos homens, o teatro que se passa na rua.
Bertolt Brecht

Segundo dados do Ministério da Cultura (MINc,2010, p.57) o Brasil possuía em 2010, 1.229 teatros distribuídos pelas suas 27 unidades
federativas e o Distrito Federal. O estado de São Paulo com 306 casas de espetáculos respondia por 25% da oferta, seguido do Rio
de Janeiro com 231 (19%) e Minas Gerais com 136 (11%) fecham 55% da oferta nacional. A Bahia que foi a pioneira no país e a líder
no começo do século XIX aparece agora em 7ª posição com 60 casas de espetáculos (5%), em todo estado. Os dados confirmam uma
correlação direta entre o teatro e o nível de renda da população. Enquanto São Paulo, segundo o IBGE, em 2015, possuía uma renda
per capita de R$ 1.482,00 a da Bahia era equivalente a R$ 736,00. Dos teatros existentes nestas duas capitais 59,8% estavam
instalados na cidade de São Paulo, contra 63,33% em Salvador. O índice de habitantes por teatro é igual para as duas capitais (0,71
ou 710 mil habitantes por teatro) o que é surpreendente se considerada a disparidade econômica entre as duas.
O teatro sempre constituiu um eficaz instrumento de comunicação e de crítica social através da qual o homem sempre expressou
sentimentos, contou histórias, louvou seus deuses e protetores e praticou diferentes modalidades de reprovação que iam do
irreverente e burlesco à sátira ou ao drama mais refinados.
As origens do teatro são incertas, sendo provavelmente fruto da curiosidade e da necessidade humana de comunicar aos seus
semelhantes os seus sentimentos de aprovação ou reprovação e de ilustrar suas observações como demonstraram os homens das
cavernas.
Contemplando em suas atividades todas as classes sociais tendo ao longo da sua evolução histórica ascendido das classes populares
para a aristocracia e burguesia o teatro nunca foi uma atividade rentável. Esta peculiaridade ditada pela economia num regime de
livre mercado, dita a permanente dependência do teatro em relação aos patrocinadores, notadamente os governos.

175

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Assim sendo, os teatros dependem de um mercado vigoroso com muitos pagantes de elevado poder aquisitivo que assegure a
manutenção das peças em cartaz por longos períodos de exibição onde se possam amortizar os investimentos demandados e
compensar a chamada “enfermidade dos custos de Baumol”.
A concorrência do cinema e da televisão lhe impõe uma concorrência que dita um processo de elitização, reduzindo a sua capacidade
de concorrer no mercado popular e, sobretudo nas regiões mais pobres como a Bahia.
Este documento representa uma introdução à história do teatro na Bahia que se sabe marcada pelo esforço muitas vezes inglório de
uma intelligentsia que desde os tempos de Gregório de Mattos nunca compactuou com os interesses políticos das suas potenciais
fontes de financiamento. Ao contrário, desde a década de 1950, seus palcos foram cenário de uma vigorosa crítica e contestação ao
stablishment brasileiro.
Não se pretende aqui, pela vastidão do tema e absoluta limitação de espaço, esgotar o assunto, apenas destacar numa síntese
resumida alguns aspectos concernentes ao teatro na Bahia.
O artigo está organizado em partes que descrevem a evolução histórica do teatro na Bahia até o século XX. Como dito, espaço não
permitiu que se detalhassem todas as peças teatrais e movimentos que agitaram o mundo artístico baiano nestes 451 anos de história
o que é realizado por, Affonso Ruy em História do Teatro na Bahia: Séculos XVI-XX; Aninha Franco em O teatro na Bahia através da
Imprensa Século XX e, Sílio Boccanera Junior em O Theatro na Bahia: livro do centenário (1812,1912).
Foi utilizada uma metodologia que contemplou pesquisas documentais, bibliográficas, e imagéticas, elaboradas a partir de material
de fonte secundário publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e acervos disponibilizados na Internet.

1. O TEATRO COMO INSTRUMENTO DE CATEQUESE
O teatro baiano nasceu de uma autêntica transmissão cultural portuguesa efetuada pelos colonos que representavam nas igrejas, à
moda portuguesa, os seus autos arranjados ali mesmo ou mais provavelmente trazidos de Portugal sob a influência predominante
de Gil Vicente (Serafim Leite, 1938 p.599).
Segundo Moura (2000, p.5) o Teatro chegou à Bahia a bordo das caravelas portuguesas, encenados pelos tripulantes. Eram peças de
“cordel” 3 adquiridas em Lisboa ou no Porto por passageiros e tripulantes que com elas desembarcavam na colônia, prontas para
representá-las.
A mais antiga notícia de representação a bordo encontrada pelo Padre Mário Martins SJ é datada de 1574, mas ele observa: “antes
desta data, já havia, talvez, teatro nos barcos que dobravam o Cabo da Boa Esperança. Mas a primeira notícia de que nos recordamos
vem-nos de Baçaim, a 28 de novembro de 1574, numa carta do Pe. Bartolomeu Vallone, S.J., a relatar a sua viagem de Lisboa para a
Índia” (Martins, 1973, p.10)
Foram encontradas na História Trágico-Marítima e na coleção Documenta Indica notícias de representações a bordo em datas
anteriores: 1560, na nau S. Paulo, 1561 na nau S. Filipe, e 1563, também na S. Filipe. Concluindo-se, também, que, na armada de
Pedro Álvares Cabral, vinha, pelo menos, um cômico.
Os padres Jesuítas no seu processo de catequese escreveram no Brasil as primeiras peças conhecidas e deram à arte dramática, na
colônia nascente, o seu primeiro desenvolvimento. Eles descobriram que nas tribos brasileiras existia uma vocação natural para a
música, a dança e a oratória. Ou seja: tendências positivas para o desenvolvimento do teatro, que passou a ser usado como
instrumento de "civilização" e de educação religiosa, além de diversão. O teatro, pelo "fascínio" da imagem representativa, era muito
mais eficaz do que um sermão, pôr exemplo. Isto ocorreu exatamente nos dois primeiros séculos da nossa história, pois na metade
do século XVIII foi a Companhia de Jesus expulsa dos domínios de Portugal.
Diz Moura (2000, p.15) que o início aqui se deu com a encenação do Auto de Santiago na Aldeia de Santiago, na Bahia de Todos os
Santos, em 25 de julho de 1564. As peças eram escritas em tupi, português ou espanhol (isso até 1584, quando então "chegou" o
latim). Nelas, os personagens eram santos, demônios, reis ou imperadores e, pôr vezes, representavam apenas simbolismos, como
o Amor ou o Temor a Deus. Com a catequese, o teatro acabou se tornando matéria obrigatória para os estudantes da área de
Humanas, nos colégios da Companhia de Jesus. No entanto, os personagens femininos eram proibidos (com exceção das Santas),
para se evitar a excitação sexual dos jovens. Os atores, nessa época, eram os índios domesticados, os futuros padres, os brancos e os
caboclos. Todos amadores, que atuavam de improviso nas peças apresentadas nas Igrejas, nas praças, nos colégios e nas aldeias. No
que diz respeito aos autores, o nome de mais destaque da época é o do Padre José de Anchieta. É dele a autoria do Auto de Pregação
Universal, escrito entre 1567 e 1570, e representado em diversos locais do Brasil, por vários anos. Outro auto de Anchieta é a festa
de São Lourenço, também conhecido como Mistério de Jesus. Os autos sacramentais, que continham caráter dramático, eram
preferidos às comédias e tragédias, porque eram neles que estavam impregnadas as características da catequese. Eles tinham sempre
um fundo religioso, moral e didático, e eram repletos de personagens alegóricos.
Além dos autos, outros "estilos teatrais" introduzidos pelos Jesuítas foram o presépio, que passou a ser incorporado nas festas
populares, e os pastoris37.Não obstante a maior obra dos jesuítas no plano da transmissão da cultura portuguesa para o Brasil foi o
Dicionário Tupy Guarany publicado pelo Padre José de Anchieta em 1595 com o título Arte de Gramática da Língua Mais Falada na
Costa do Brasil que traduziu o Tupy para o português, assim possibilitando a comunicação e a transmissão de cultura através do
teatro. Falava-se também à época o nheengatu também conhecido, segundo o Dicionarioportugues.org/pt/, como nhengatu,
nhangatu, inhangatu, língua geral amazônica, língua brasílica, tupi, língua geral. O nenhengatu ou tupi moderno era uma língua
derivada do tronco tupi. Pertencia à família linguística tupi-guarani. O nheengatu surgiu como uma evolução natural da língua geral
setentrional, em um desenvolvimento paralelo ao da língua geral paulista, que acabou se extinguindo. Até o século XIX, foi veículo
da catequese e da ação social e política luso-brasileira na Amazônia, sendo mais falada que o português no Amazonas e no Pará até
37

Os pastoris eram representações dramáticas realizadas entre o dia do Natal e o de Reis, constituídas por várias cenas que incluíam partes declamadas, cantos e danças
relacionados com os costumes pastoris.
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1877. Atualmente, segundo o IBGE, continua a ser falado por aproximadamente 28 mil pessoas na região do Vale do Rio Negro, em
São Gabriel da Cachoeira.
Complementando os registros do século XVI, Afonso Ruy (1959, p.18) relata na sua História do Teatro na Bahia que através das cartas
e relatórios anuais da Companhia de Jesus, inúmeras representações foram promovidas, na sua totalidade, pelos Inacianos e
interpretadas pelos meninos do Colégio do Terreiro de Jesus. Dentre estas uma das mais representativas da cultura medieval, onde
a exploração de relíquias pela Igreja Católica atingiu proporções escandalosas, foi o Auto das 11.000 virgens encenado em 1583, em
regozijo pela chegada dos padres Cristóvão de Gouveia e Fernão Cardim, trazendo uma cabeça das 11.000 virgens (aliás o terceiro
crânio), "com outras relíquias engastadas em um meio corpo de prata, peça rica e bem acabada", segundo o próprio Fernão Cardim. 38
Tratava-se de teatro na sua mais legítima, primitiva e pura expressão, segundo os padrões da época, e, além de tudo, falado em
Português. Cabe então a certeza de que o teatro através dos autos e outras encenações semelhantes cumpriu a missão de
instrumento transmissor da cultura portuguesa.

2. DO RELIGIOSO AO PROFANO O TEATRO NOS SÉCULOS XVII E XVIII
Conforme descreve Araújo (1978, p.137) no século XVII decresceram as atividades teatrais dos jesuítas com as determinações da
ordem no sentido de que somente se encenassem as peças em Latim, não em todo obedecidas. Ademais a emergência da catequese
não era mais a prioridade da ordem que se voltava na defesa dos índios contra a escravidão. Surge então o teatro barroco como
atividade profana na qual desponta com destaque o poeta Gregório de Matos e Guerra com a mistura dos estilos com características
opostas, tais como o erudito versus o popular, o trágico versus o cômico, assim como a encenação de personagens marcados por
características antagônicas, o que constitui a fonte que alimenta a sua poética que assim o credencia como um dos grandes poetas
barrocos.
Outro vulto foi Manoel Botelho de Oliveira considerado o primeiro comediógrafo brasileiro. A sua primeira obra impressa foi Mal
Amigo, escrita em 1663 e publicada em Coimbra. A principal obra é a coletânea de poemas Música do Parnaso, reunindo poemas em
português, castelhano, italiano e latim e duas comédias em espanhol, Hay amigo para amigo e Amor e Engaños y elos. Escrita em
1705 e publicada em Lisboa, tornou-o o primeiro autor nascido no Brasil a ter um livro impresso.
Na obra, destaca-se o poema À Ilha de Maré, com vocabulário típico dos barrocos, e um dos primeiros a louvar a terra e descrever
com esmero a variedade de frutos e legumes brasileiros, lembrando sempre a inveja que fariam às metrópoles europeias. É neste
poema que pela primeira vez que aparece na poesia uma descrição da natureza tropical, com seus pescados, suas frutas, seus
legumes.
Outro autor foi Cláudio Manoel da Costa, considerado o introdutor do neoclassicismo no Brasil e participante da Inconfidência
Mineira. Ele escreveu sob o pseudônimo Glauceste Satúrnio, e seu trabalho mais famoso é o poema épico Vila Rica, que conta a
história da cidade de mesmo nome, hoje chamada Ouro Preto.
Mas o período colonial representa “um vazio de dois séculos”, como observa Sábato Magaldi. Essa situação resulta não só da escassa
documentação bibliográfica, como também das modificações sociais porque passava então o Brasil. Tal panorama prolonga- se até
meados do século XVIII, quando, com Antônio José da Silva, o judeu, abrem- se perspectivas dramatúrgicas de certo vulto. Contudo,
elas refletem interesses e ambições antes portugueses que brasileiros, pois Antônio José se educou em Portugal, alienando- se por
completo dos problemas culturais de sua terra de origem. Em suas peças, influenciadas pelo teatro francês e italiano, já se podem
observar virtudes psicológicas e certo humor.
Ainda enquanto Gregório de Matos talvez alguns dos seus trabalhos pudessem ter o mesmo título da comédia de Lope da Vega, Lo
fingido verdadero, ou da de Calderón de la Barca, En la vida todo es verdad y todo mentira. De resto, era gosto da época realizar no
palco as artes do engano e os enganos da arte...
Registrado está, pois como se promovia a transferência de práticas culturais portuguesas do reino para a colônia. Aqui a sociedade
e as autoridades buscavam reproduzir hábitos, costumes e tradições da terra natal que eram logo assimiladas pelos nativos que
acrescentavam contributos próprios da sua natureza.39 O teatro à época funcionava como um transmissor da cultura como o fizeram
a seu tempo, posteriormente, o cinema e a televisão.
Afonso Ruy reporta que o documento mais antigo localizado na Bahia sobre o teatro, datada de 23 de janeiro de 1662 e é a ata da
Câmara da Cidade do Salvador. Nesta carta era determinado que se fizesse um caderno onde se registrassem os nomes dos que
contribuíssem para pagamento dos artistas que representassem nas festividades oficiais comemorativas do casamento de Carlos II,
da Inglaterra, com a infanta portuguesa D. Catarina.
O teatro baiano já nascia fiel às suas origens clássicas. Era pobre e público, não cobrava ingressos. Ou era subsidiado pela Companhia
de Jesus, pelo Governo, por um Senhor de Engenho abastado ou mediante subscrição coletiva como no exemplo citado. Nos séculos
XVII e XVIII se caracterizou por ser uma atividade rústica, livre e solta dominada pelos Autos da Companhia de Jesus encenados nas
aldeias com o concurso dos índios conversos e de meninos órfãos trazidos de Portugal para ajudar na evangelização.
Os tablados foram a forma que assumiram os palcos quando o teatro adquiriu uma determinada maturidade na segunda metade do
século XVIII e começou a ser encenado com maior frequência. As representações ocuparam as praças públicas e também as igrejas
ou amplos espaços disponíveis nas mansões senhoriais, engenhos de ilustrados barões do açúcar ou palácios públicos. Ainda sob a
égide da influência jesuítica o teatro àquela época incorporava uma forte tradição educacional. Uma marca, que mesmo mudando
as formas de apresentação e os estilos, nunca deixou de manter. Como o fruto de uma evolução natural do tablado móvel e precário
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Refere-se ao culto de Santa Úrsula, princesa britânica degolada em Colônia na Alemanha por Atila, o rei dos Hunos, em 383 DC.
Gomes (2007, p.94) conta que em 1808, na transmigração da família real para o Brasil, dada a uma infestação de piolhos no navio que transportava D. Carlota
Joaquina e as damas do seu séquito, foram obrigadas a rasparem as cabeças, lava-las com óleo e jogar as perucas fora. Num estranho cortejo desembarcaram em Salvador
com as cabeças envoltas em torços de pano. Foi o bastante para muitas baianas rasparem as cabeças e imita-las pensando ser a nova moda de Lisboa...
39 Laurentino
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e das salas improvisadas apropriou-se o teatro de instalações fixas e permanentes assim surgindo as Casas da Ópera ou Casas da
Comédia, como edificações que começaram a se espalhar pelo país.
Os locais fixos dos teatros estimularam o surgimento das companhias teatrais e relações empregatícias mais estáveis e a
especialização de funções. As novas casas de espetáculos e as companhias que giravam em torno delas asseguravam um sistema que
garantia maior estabilidade para os atores, figurinistas e elencos que eram contratados para fazer um determinado número de
apresentações nas Casas da Ópera, durante todo o ano, em temporadas que poderiam se alongar dependendo do sucesso e a
afluência do público. Com raras exceções, os atores eram originários das classes mais humildes e em sua maioria mulatos. Nós séculos
XVIII e XIX era grande o preconceito contra a classe teatral chegando inclusive a ser proibida a participação de mulheres nos elencos
posto que as atrizes eram classificadas no patamar de prostitutas. Neste caso é exemplar o drama de Chiquinha Gonzaga, grande
artista da época que sendo de família nobre amargou grandes dissabores com o preconceito familiar. Como fora na Grécia, ainda
antes da era cristã nas origens do teatro, eram os próprios homens que representavam os papéis femininos, passando a ser chamados
de "travestis".
Segundo Nelson Araujo (1978, p.18) o repertório que sustentou os diferentes tipos de teatro no Brasil, no século XVIII, continuou
marcado pela dramaturgia espanhola, representando autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, e admitindo autores como
Metastásio, Moliere, Voltaire e Maífei, por força da sua popularidade em Portugal, em versões profundamente adaptadas. É de notar
o retorno do drama religioso no âmbito dos colégios. Isto aconteceu nas décadas iniciais do século XVIII no Maranhão, onde os
jesuítas fizeram representar, em 1731, uma peça intitulada Concórdia; no Pará, em 1739, onde se encenou Hercules Gallicus,
Religionis Vindex, do Padre Aleixo António, e em outras partes do País. A documentação deixa transpirar escassas informações sobre
alguns textos de origem portuguesa, como os de "o Judeu," a tragédia Inês de Castro e entremezes (pequenas farsas), um dos quais
intitulado Saloio Cidadão todos encenados em Cuiabá, em 1790. O pernambucano Luís Álvares Pinto, autor de Amor Mal
Correspondido (do qual restam pequenos fragmentos), aparece como um dos primeiros brasileiros—senão o primeiro—a terem
peças de sua autoria levadas a palcos regulares. Sua obra foi apresentada em 1780, em teatro construído no Recife em 1772 e
existente até 1850. A produção pernambucana, da categoria que se poderia chamar dos "amadores," foi numerosa e dela, com o
escrúpulo de assinalar as encenações, dá conta o cronista setecentista Domingos de Loreto Couto (Desagravos do Brazil e Glorias de
Pernambuco), que arrolou pelo menos oito autores, com várias obras também em castelhano. Os poetas da Inconfidência Mineira
pisaram vagamente o terreno do teatro. Deles sobrevive apenas O Parnaso Obsequioso de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789),
texto alegórico de diluído valor, encenado em Vila Rica em 1768, no Rio de Janeiro e ao que parece em mais alguns lugares. De
Alvarenga Peixoto (1744-1793), outro dos árcades de Minas, sabe-se ter escrito um Eneias no Lácio, cujo texto se perdeu, bem como
traduzido a tragédia Merope, de Maflei.
Segundo Ruy (1967) só em 1729 surge a primeira casa de espetáculos do Brasil no Teatro da Câmara, que funcionava no prédio do
Senado e Câmara Municipal construído por ordem e à custa de D. Vasco Fernandes César de Menezes, Conde de Sabugosa e ViceRei do Brasil. Este teatro devido às brigas políticas provinciais foi mandado demolir pelo Ouvidor-Mor José dos Santos Varjão.40
Seguem-no nos séculos XVII e XVIII os seguintes41: Casa da Ópera da Praia - Construído por Bernardo Calixto Proença, por ordem da
Câmara, funcionando em 1760 na região próxima à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O teatro tinha 28 camarotes,
plateia e palanque para as “mulheres comuns”. - Casa da Ópera – Terceiro teatro público da cidade. Localizado à Rua do Saldanha
no que hoje é conhecido bairro Pelourinho, se encontrava em pleno funcionamento em 1798, quando da Conjuração dos Alfaiates,
fazendo inclusive parte das pretensões dos conjurados realizar ali festas em comemoração à sua vitória. Tencionavam os conjurados,
sequestrar o governador D. Fernando José de Portugal, assíduo frequentador do Teatro. Teatro do Guadalupe - Não se sabendo a
data de sua construção, localizava-se em prédio de propriedade do capitão João Pessoa da Silva, no local que passou a se chamar de
Praça dos Veteranos, por se reunirem ali em casa do Brigadeiro Joaquim Antônio da Silva Carvalhal, veteranos das lutas pela
Independência da Bahia. Hoje proximidade da Casa de Angola na Bahia e do Quartel do Corpo de Bombeiros da Baixa dos Sapateiros
ou rua Dr. J.J. Seabra. O teatro sofria a concorrência dos sapos que habitavam a vizinha Rua da Vala, os quais atraídos pela orquestra
costumavam invadi-lo perturbando as apresentações. Segundo Ruy (1959, p.85) neste teatro exibiram-se “os notáveis musicistas
baianos Damião Barbosa, José Rebouças, Honorato Régis dando relevo a peças tais como “Labirintos de Creta”, “Guerra do Alecrim”,
Encantos de Medéia” do celebrado brasileiro Antonio José, queimado vivo como judeu, em Lisboa numa fogueira inquisitorial!

3. TEATROS NOS SÉCULOS XIX E XX4210
A partir de 1806, foi construído o Teatro São João, à época o mais relevante social cultural e historicamente para a Bahia. Este teatro
foi erguido seguindo o modelo instituído pelo Marquês de Pombal quando da reconstrução de Lisboa e pela constituição de teatros
públicos. Sua construção deu-se no governo de João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, Sexto Conde da Ponte (18051809), mesmo antes de se cogitar na transferência da Corte Real para o Brasil, em 1808, data em que começou a funcionar. Foi
inaugurado em 1812 pelo 8º Conde dos Arcos, localizava-se na atual Praça Castro Alves no local exato onde está construído hoje o
Palácio dos Esportes.
Local onde as camadas da sociedade tinham seu lazer, o Teatro São João, era dividido em plateia geral, camarotes, varandas e
torrinhas. Ele tem na sua constituição, explicitamente hierarquizada a estrutura da sociedade vigente à época. Apesar de ser
frequentado por todas as camadas sociais, seus ambientes foram projetados de forma tal que diferentes camadas sociais não
transitavam pelos mesmos espaços, incluindo entradas independentes. Segundo Robatto, Rodrigues e Sampaio, (2003, p. 9) já na
sua primeira temporada (1812/1813) o Teatro empregava uma companhia portuguesa com cerca de 16 artistas mais vários técnicos
cênicos e uma orquestra com 16 músicos.
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O ouvidor que entrou em conflito com os vereadores e depois com o próprio Vice-Rei acabou demitido do cargo.
Todos na cidade do Salvador
42 Informações compiladas de Teatros de Salvador: especial história da Bahia, disponível em
Cabine Cultural: arte, cultura, entretenimento; cinema & tv.
41
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O teatro foi ponto de encontro para a representação de valores culturais, estéticos e políticos da elite baiana, durante o século XIX e
início do XX, testemunhando um período de grandes espetáculos teatrais e momentos históricos importantes da cidade. A Rua Chile,
sua vizinha, absorveu os benefícios do teatro e se tornou um dos point da elegância e da intelectualidade baiana. Na época era
costume os “elegantes” da cidade se deslocarem para fazerem footing na Rua Chile e tomar o “chá das cinco” bem a inglesa, no
Magazine Duas Américas, na Pastelaria Colombo, no Palace Hotel ou na sorveteria Cubana. Apesar da iniciativa governamental, as
verbas para sua construção adviriam de um sistema de cotas, que poderiam ser resgatadas ou transformadas em título de
propriedade. Tal empresa não conseguiu concluir a construção, que somente veio a ocorrer através de uma loteria, tal como vinha
acontecendo no Rio de Janeiro para a construção de teatro homônimo. Foi assim que, no governo de Marcos de Noronha e Brito,
Oitavo Conde dos Arcos, o teatro ficou finalmente pronto. Em 1923 o teatro foi destruído por um incêndio. (Boccanera Junior,1915,
p.58) A capacidade do prédio era estimada em oitocentos lugares, embora fontes registrem que dois mil espectadores pudessem
estar ali presentes. Sua localização era a mais central da capital baiana, na época, conhecida como Largo do Teatro local em que D.
João, príncipe regente de Portugal, e sua corte foram recebidos pelos representantes da Câmara Municipal, no dia 23 de janeiro de
1808. O espaço, hoje conhecido como Praça Castro Alves, é um logradouro instalado na Cidade Alta, parte central do antigo centro
urbano.
Figura 1 - Vista panorâmica Teatro São João -1905. À direita a Rua Chile

Fonte: http://www.caravelas.com.pt/bahia_s_joao_2.jpg

Seguiram-lhe o Teatro São Pedro de Alcântara - não sendo conhecida a data de sua construção, pode-se afiançar que já existia em
1837, localizando-se à rua de baixo de São Bento (hoje Rua Carlos Gomes), N.º53 e 55. Aberto com uma feição popular representava
a antítese do São João que pretendia ser da elite e da aristocracia local.
O Teatro do Ferrão - Localizava-se à Rua do Maciel de Baixo (hoje Gregório de Matos no Pelourinho) no Solar conhecido como Casa
do Ferrão, sem que se saiba a data da sua construção, mas certamente estando em funcionamento em 1864.
O Ginásio Bonfim - Construído em fins de 1867, por Manuel Rodrigues de Carvalho e Pedro Alexandrino Ribeiro Moreira, funcionou
em pequena casa situada à Baixa do Bonfim.
O Alcazar Lírico Baiano - Durante algum tempo funcionou com este mesmo nome em salão do Hotel Brickman localizado no Campo
Grande, em 14 de Outubro de 1870, reabriu desta vez instalado no Hotel Folleville, onde atualmente está localizado o Edifício
Maçônico na Rua Carlos Gomes.
O Teatro Mecânico - Localizado a Praça da Piedade, foi autorizado o seu funcionamento por despacho da Câmara Municipal em 16
de julho de 1877, sendo seus proprietários os artistas Wettman e Cardes, ao estrear o seu primeiro espetáculo, em 31 de Outubro
do mesmo ano, apresentou um espetáculo que caiu no desagrado do público e da imprensa, logo depois foi cassada a sua licença de
funcionamento não havendo novas apresentações.
O Politeama Baiano - Localizou-se onde em tempos anteriores (1882) funcionava a praça de touros de Salvador que, em 1886,
transformou-se em Teatro e, nos dias atuais, a sede do Instituto Feminino da Bahia no bairro de mesmo nome, sendo inaugurado em
um simples barracão em 1883 por Luís Ferraro.

4. TEATROS DO SÉCULO XX
Já no início do século XX surgiu o Teatro Guarani - Localizado na Praça Castro Alves, foi construído por concessão municipal no terreno
onde seria erguido o teatro municipal projetado pelo intendente Júlio Viveiros Brandão em 1913. Propriedade de um grupo privado
que tinha à frente o arquiteto Filinto Santoro, foi inaugurado em 24 de dezembro de 1919, com o nome de Kursaal Baiano, (Cassino
Baiano) tendo o seu nome mudado em 13 de Maio de 1920, para Teatro Guarani numa referência à obra de José de Alencar. Em 1981
após a morte de Glauber Rocha, passou a assumir o seu nome em uma homenagem póstuma dos baianos.
O Teatro Castro Alves de concepção revolucionária à época iniciou a sua construção no Governo de Octávio Mangabeira. Sua sala
principal foi inaugurada no dia 9 de julho de 1958 e tem tipologia italiana com capacidade para 1.554 lugares. A boca de cena mede
16 m x 9 m, a profundidade de palco tem 17,75 m, a altura do urdimento (travejamento do teto e dos sótãos que ficam em cima do
palco), mede 21,86 m, o proscênio (distância do palco até a plateia) é de 3,74 m e é curvo. O fosso da orquestra é móvel. A Sala do
Coro, inaugurada em 4 de agosto de 1995, tem tipologia de uso múltiplo, capacidade de 200 lugares, boca de cena de 9,87 m x 5,50
m, o palco mede 13,85 m x 9,15 m e a altura do urdimento é de 4,20 m.
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O teatro foi incendiado e praticamente destruído uma semana após a sua inauguração. As obras para reerguer o que fora destruído
pelo incêndio duraram nove anos e a inauguração finalmente foi feita no dia 4 de março de 1967. Três anos após a inauguração o
teatro foi fechado para reformas e manutenção do palco principal e da concha acústica. Em 1992 outra grande reforma foi feita no
teatro que ganhou nova arquitetura e decoração. A reinauguração foi em 22 de julho de 1993. A sala de coro após ser fechada por
11 anos foi reaberta em 1995. Hoje, o Teatro Castro Alves mantém o Balé Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia.
Figura 3 – Teatro Castro Alves

Fonte: www.google.com.

O Teatro Gamboa Nova iniciou suas apresentações em 13 de junho de 1974, com o espetáculo No Mundo do Faz de Conta. A história
do teatro pode ser contada por meio dos espetáculos encenados e dos artistas que passaram pelo seu palco. Apresentaram–se no
Gamboa Nova, Álvaro Guimarães (As Criadas), Nonato Freire (Spiritvalisom), Rita Assemany (Oficina Condessada), Marcio Meirelles,
Fernando Guerreiro e Zizi Possi entre outros. Em julho de 2007, o espaço iniciou uma nova fase. Assim, o espaço cultural passou a se
manter na categoria de “teatro transgressor”, sendo um local de esquerda que oferece programação diversificada e acesso a preços
populares.
Teatro Jorge Amado. Em 9 de Agosto de 1997 o Curso de Inglês UEC entregou à Cidade da Bahia dois espaços para realização de
eventos artístico culturais: o Teatro Jorge Amado e o Espaço Calazans Neto. O primeiro, um teatro completo, construído com as
condições para abrigar as mais diversas linguagens artísticas, eventos educacionais, culturais e festivos. O segundo, o foyer do teatro,
um espaço para mostras de artes plásticas e lançamento de livros. Com o desaparecimento do seu mantenedor o Teatro entrou em
crise e quase que é extinto. Foi salvo pelo Governo do Estado e a Desenbahia e hoje compartilha seu espaço com o Tribunal de Justiça
da Bahia. Ao longo da sua existência o teatro produziu 4.450 apresentações (realizadas de 1997 a 2012), para um público estimado
em1.250.000 pessoas.
Teatro Martim Gonçalves em 1958 foi inaugurado o Teatro Santo Antônio (no aniversário de 40 anos da Escola de Teatro da UFBA
este foi rebatizado para Teatro Martim Gonçalves), fazendo parte do complexo arquitetônico do casarão. Na época, este teatro era
uma construção provisória para que futuramente fosse realizada a construção definitiva. Em 2008, o antigo Teatro Santo Antônio
(atual Teatro Martim Gonçalves) foi reinaugurado em 01 de outubro de 2007, tendo como base a concepção inicial de palco italiano,
com plena caixa cênica que permite aos estudantes e professores uma infraestrutura física para ensino e produções teatrais em
condições compatíveis com as necessidades de uma Escola de Teatro que é referência nacional e que tem no teatro seu principal
laboratório de ensino, pesquisa e extensão.
Teatro Módulo inaugurado em 1997, possui palco italiano, varas móveis e pé direito com mais de 10m.Comporta 418 lugares em
duas plateias: térrea e balcão. No foyer, o Espaço Calazans Neto recebe exposições de artes visuais.
Teatro Vila Velha oriundo do trabalho cultural e revolucionário do Teatro dos Novos surgido de uma rebelião estudantil em 1959
que levou o Governo do Estado a ceder, a título precário, um espaço no Passeio Público, atrás do Palácio da Aclamação para a
construção da sua sede. Assim, em 1964, no dia 31 de julho, depois de uma maratona em busca de financiamentos para aquele
projeto é inaugurado o Teatro Vila Velha. A partir de dezembro de 1995, o teatro passou a ser inteiramente reconstruído, restando
de pé, do velho prédio, apenas uma parede e meia. Mas do projeto original o teatro conservou intacto e renovado o espírito. Nesta
nova fase do Teatro Vila Velha – o Novo Vila – outros grupos passaram a residir na casa: a partir de 1998, a Companhia Viladança,
em 2001, a Companhia Novos Novos e o Grupo Vilavox e em 2004, A Outra Companhia de Teatro. Conta Roriz (2016) que o cine
Teatro Jandaia foi criado inicialmente de forma modesta, com cobertura de zinco, O Jandaia foi inaugurado em 09 de março de 1911
exibindo filmes mudos. “Recordo-me que para imitar o som do trovão ou das tempestades um homem sacudia uma folha de zinco e
por trás da tela. Tinha uma pequena orquestra que fazia música de fundo e tocava nos intervalos”, lembra Everaldo Santos,
funcionário aposentado dos Correios e antigo frequentador do cinema.
Em 03 de julho de 1931, após o proprietário Milton Oliveira comprar duas casas ao lado para ampliação, o cinema foi reformado e
aberto ao público com capacidade para 2.200 pessoas, ocupando uma área de 1.200 m2 e com iluminação de 2.500 lâmpadas. Sendo
conhecido como “O Palácio dos artistas”, atraia os mais renomados artistas das décadas de 30 a 60 inclusive foi o primeiro cinema
do nordeste a adquirir aparelhos para a exibição de filmes sonoros.
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Nomes como Carmem Miranda, Pablo Neruda, Raul Roulien (ator de filmes da Fox), A pianista Guiomar Novaes, Procópio Ferreira,
Zoraide Aranha e Bidu Saião (cantora que era conhecida como o Rouxinol Brasileiro) Vicente Celestino e Lamartine Babo, fizeram
apresentações no Jandaia. Serviu também de palco para escolha de misses do Carnaval de Salvador; lutas de Box, teatro musicado e
exibições da Companhia Lírica da Bahia. No início dos anos 80, entrou em decadência e para se manter passou a ser mero exibidor
de filmes pornográficos e de lutas marciais até ser fechado definitivamente em 1993 tendo como última exibição, dois filmes
pornográficos.

5. MIRANDO O SÉCULO XX
O teatro na Bahia repercutiu a perfeição a conjuntura econômica e sócio- política de uma era marcada por duas guerras mundiais,
uma recessão internacional, uma guerra fria que exacerbou a divisão do mundo em grupos ideológicos. Em termos do Brasil a Bahia
adentrava o século XX falida e estagnada sem a representatividade que gozara nos séculos XVIII e XIX.
Em sua obra investigativa, “O teatro na Bahia através da imprensa: século XX”. Aninha Franco, relata, como característica do primeiro
decênio do século passado, a incipiente produção teatral baiana e a sua substituição pelo cinema. A escassa produção artística dessa
primeira década é comprovada a partir das notas de jornais, disponibilizadas textualmente pela autora. Nesse último decênio, não
houve um teatro soteropolitano. Algumas notinhas de três ou quatro linhas, nas primeiras ou segundas páginas dos jornais
consultados, deram conta de ensaios ou, mais raramente, de encenações praticadas por inteligentes amadores, em benefício de uma
causa nobre (Franco, 1994, p. 25).
Em 1909, Silio Boccanera Junior bradava: o cinematógrafo é o maior inimigo do teatro, quando os filmes abandonaram as
companhias de variedades temporãs para ocupar os espaços anteriormente privativos dos teatros (Franco, 1994, p. 31).
Já em 1927 quem clamava era o Diário da Bahia (1927, apud Franco,1994, p.47) Nesta hora que passa, febril, elétrica,
automobilística, nesses instantes que passamos de um plano a outro, na vertigem da velocidade em que nos afadigamos ao
contemplar o geringonçado do Charleston (...) (...) A vida contemporânea é cheia de exigências e contrariedades. O traço
fundamental da época que atravessamos é a velocidade. É a vida a 40 quilômetros a hora. O século XX já foi balizado de vertiginoso.
Confirmando sua eterna vocação slow motion nem mal começou a viver as transformações impostas pelo século XX, Salvador pôsse a queixar, já que nunca foi do seu estilo a velocidade. Mas com ou sem reclamações, foi impossível evitar a vida aos quarenta,
imposta à cidade nos anos 20 para ser vivida até hoje. (Franco,1994, P.47)
Entre 1920 e 1929, estiveram em Salvador 6 companhias dramáticas, 2 companhias de comédias, uma companhia lírica, 3 companhias
de operetas, 7 companhias de operetas e revistas e 23 companhias de revistas, além das troupes e companhias menores que foram
mal noticiadas pela imprensa. Os espaços para as apresentações aumentaram com as inaugurações de dezenas de Cine-Teatros,
mas a qualidade acústica dessas casas era considerada deplorável. Por outro lado, os administradores dos Cine-Teatros preferiam
ceder pautas às empresas de revistas - que já dispunham de um público numeroso nos anos 20 e concordavam em dividir os palcos
com as sessões cinematográficas - e criavam empecilhos às temporadas das outras companhias. (Franco,1994, p.47)
Em 1930 o cinema falado chega a Salvador no Cine-Teatro Guarani, Cine Teatro Glória e Cine Teatro Jandaia que com possantes
máquinas made in USA dominaram o mercado. Agora os atores falavam, cantavam e as orquestras foram enviadas para dentro dos
long-plays com a surgente indústria fonográfica. Em 1932 o Polytheama Baiano foi destruído e as companhias teatrais passaram a
ter que se adaptar às deficiências acústicas e estruturais dos cine-teatros. (Franco,1994, p.67)
Ainda na vigência do Estado Novo vários acontecimentos marcaram a história do teatro como a rigorosa censura do Departamento
de Ordem Pública e Social – DEOPS de malfadada lembrança pelos desatinos que praticou; contraditoriamente a Lei Getúlio Vargas
de proteção ao teatro e ao autor; as inovações teatrais marcadas pelo novo teatro que não foi bem aceito pela imprensa baiana
(Franco, 1994, p.75)
Em 1956 foi fundada a Escola de Teatro da Bahia, um gigantesco passo do Reitor Edgard Santos em benefício da cultura baiana. Esse
empreendimento pioneiro podia ser considerado, na época, uma utopia. Porém o Reitor convidou um dos fundadores do Teatro
Tablado do Rio de Janeiro, o artista, professor e médico pernambucano Martim Gonçalves, o criador e primeiro diretor da Escola
de Teatro da UFBA (1956-1961), que, com o apoio da Fundação Rockfeller, reuniu a equipe que viabilizou essa utopia: Gianni
Ratto, Yanka Rudzka, Jean Mauroy, J.H.Koellreuter, George Izenour, Jack Brown, Brutus Pedreira, Domitila do Amaral, Antonio
Patiño, Anna Edler, João Augusto de Azevedo, Othon Bastos, Sérgio Cardoso e Maria Fernanda. Luís Carlos Maciel e Alberto D'Aversa
viriam em seguida. A presença de José Possi Neto, de 1972 a 1976, confirmaria essa vocação utópica fundadora, de prover uma
formação universitária e artística, experimental e profissionalizante, modelar e, sobretudo, contemporânea. (Teatro Ufba, 2016)
A repressão militar e a censura política que marcou o teatro no período de 1964 a 1988 condicionou bastante a sua atuação na Bahia.
Ademais nesta época surge a Televisão que, com as suas Telenovelas constituiu um concorrente mais sério. Franco (1994, p. 201)
denuncia o posicionamento pouco criterioso da imprensa demonstrando ausência de reflexão sobre os trabalhos em cartaz. A
imprensa era meramente informativa, descomprometida com a análise crítica. Em todos os espaços, falou-se sobre o teatro, mas as
colunas cênicas prosseguiram dentro de seu modelo tradicional, com mudanças pouco significativas. O exercício crítico sofreu queda
consideravelmente, desaparecendo dos jornais durante largos períodos.
Nas artes em geral, porém mais especificamente nas cênicas, evidencia-se o apartheid cultural, que disponibiliza geograficamente as
edificações teatrais desde a Brasil colônia, em espaços centrais da cidade, próximos à morada da burguesia. Como vimos, o Teatro
São João, foi construído no antigo centro urbano, - atual Praça Castro Alves - e na atualidade, os novos teatros só se afastaram na
medida em que a elite abastada se movimentou pela urbe. Dois rápidos exemplos: Teatro Castro Alves – localizado no Campo Grande
e Teatro Iemanjá – Centro de Convenções, próximo da Pituba.
Num exame detalhado do desenvolvimento urbanístico da capital baiana, realizado por Ângela Gordillo Souza, constata-se o citado
apartheid cultural. “Num primeiro olhar, o que se mostra mais evidente na sua configuração urbana é a segmentação marcante de
espaços de habitação em territórios de pobreza e riqueza”. (Souza, 2000, p. 21) E prossegue denunciando: ao se analisar a interação
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entre habitação e cidade na atualidade, é possível afirmar-se que Salvador contém diferentes cidades justapostas. Constituem
espaços característicos socioespaciais distintos, ao mesmo tempo contíguos nos seus limites físicos e apartados na sua inserção
cidadã. Conjugam cidades históricas de tempos diversos, culturalmente e fisicamente diferenciadas, bairros cidades com identidades
próprias em condições de habitabilidade desiguais; enfim, compõem um espaço construído amplamente diversificado e complexo.
A partir da década de 1960, refletindo a conjuntura internacional (movimento estudantil de maio de 1968 na França), os movimentos
de esquerda e a onda da contracultura que tomaram conta do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo os grandes palcos
nacionais de irradiação das tendências, as novas gerações intelectuais baianas impõem um novo direcionamento ao teatro na Bahia.
Nesse cenário, surgem diretores, atores e dramaturgos dispostos a ocupar os palcos com novas referências. Foram inúmeros e citálos implicaria no risco de cometer injustiças. Por isto elegeu-se como representante de todos Glauber Rocha que paradoxalmente
preferiu o cinema e segundo Biderman (2014) só escreveu uma peça teatral - Jango: Uma Tragedya. Este é um período de grande
fertilidade intelectual no país. Os baianos brilham fora da Bahia justificando o chiste de Octávio Mangabeira: “A Bahia é uma péssima
mãe, mas excelente madastra”(Lins,1986) Na onda da contracultura é o rompimento com o teatro bem comportado e preferido pelas
classes conservadoras e tradicionalistas. Sobre o tropicalismo Raimundo Matos de Leão no seu precioso Transas na Cena em Transe
- Teatro e Contracultura na Bahia, Edufba 2009, afirma que, a partir de 1967, descobre-se a Bahia como local onde se pode gozar,
hedonisticamente, a natureza e a cultura, manifesta em suas características luso-afro-indígenas, que dão identidade ao baiano. Os
conteúdos libertários veiculados pelo tropicalismo, traduzindo em sua escritura a visão do encontro entre o arcaico e o moderno,
apontam esse locus como possibilidade de um viver como resposta resistente, ainda que individual, ao autoritarismo. É notável o
deslocamento de pessoas para Salvador no final da década de sessenta, fluxo intensificado a partir dos anos setenta, quando os
valores contestatórios da contracultura aparecem afirmativamente como contestação ao regime militar ou à ordem social
determinada por esse viés autoritário. É nesse cenário que se mostram os sujeitos (artistas, intelectuais, estudantes, profissionais
liberais, entre outros), reafirmando-se não apenas pela a exacerbação da subjetividade, mas também por um posicionamento
consciente, objetivo e firme contra a negação da liberdade, a visão conservadora e moralista da classe média e a extrema
racionalidade com que se quer organizar e ler o mundo (2009, p.84).

6. CONCLUSÃO
Em verdade, exercer atividade laboral cênica é antes de qualquer coisa um sacerdócio, uma vocação que grita para ser atendida e
que mantem acesa a esperança de dias melhores. As expectativas de vida na arte praticamente não apresentam grandes diferenças
entre as antigas e novas gerações, as dificuldades se repetem. Assim como também a necessidade de se fazer arte e o senso de
resistência.
Saindo do plano humanístico para o econômico percebe-se que o teatro está lentamente se extinguindo, devendo-se isto à sua
estrutura operacional. Trata-se da sua inviabilidade em concorrer com as outras formas de entretenimento como o cinema e
sobretudo a televisão e os televídeos. Como destacado logo na introdução deste texto, a atividade teatral apresenta custos
crescentes e não se beneficia das economias de escala. E por isto, para sobreviver depende do subsidio, seja ele do poder público
ou da iniciativa privada.
O dilema económico a que Baumol y Bowen se referiam era o problema do financiamento das artes cênicas tendo em conta que se
enfrentam inevitavelmente a custos unitários crescentes. Segundo eles, isso era resultante da "defasagem na produtividade". A
consequente pressão que exercem os custos se conhece como "a enfermidade dos custos de Baumol". A produtividade é definida
pelos economistas como a razão da produção física por hora de trabalho. Ao longo do tempo a produtividade pode aumentar pelas
seguintes razões: (1) incrementos do capital por trabalhador, (2) melhoras na tecnologia, (3) incrementos da destreza dos
trabalhadores, (4) melhor gestão, e (5) a existência de economias de escala ao aumentar a produção. Tal como sugere esta lista
anterior, é mais fácil conseguir aumentos de produtividade em indústrias que usam muita maquinária e equipamentos. Em tais
indústrias, a produção por trabalhador pode aumentar empregando mais maquinária ou então investindo em novos equipamentos
que incorporem melhoras tecnológicas. Em consequência, na indústria manufatureira típica a quantidade de horas de trabalho
necessárias para produzir uma unidade física de produto tem caído drasticamente década atrás de década. As artes cênicas estão
precisamente no outro extremo desse espectro. A maquinária, os equipamentos e a tecnologia desempenham um pequeno papel
em seu processo de produção e, em qualquer caso, apenas variam ao largo do tempo. Isto não quer dizer que as melhoras
tecnológicas não existam em absoluto. Por exemplo, o desenvolvimento dos controles eletrônicos têm revolucionado a iluminação
dos cenários, e a comodidade e o conforto da audiência tem melhorado consideravelmente graças ao ar condicionado, que também
facilita que as sessões sejam mais longas e o planejamento mais flexível. Porém estas melhoras não são essenciais para este ramo de
negócio. Como Baumol e Bowen observaram, as próprias condições de produção excluem qualquer mudança substancial na
produtividade porque o trabalho do artista é um fim em si mesmo, não um meio para a produção de determinado bem (1966, p.
164). Dado que o trabalho do artista é de fato o produto - o cantor cantando, o bailarino bailando, o pianista tocando -, não existe
realmente modo algum de aumentar a produção por hora. Hoje em dia quatro músicos necessitam o mesmo tempo para interpretar
un quarteto de corda de Beethoven que em 1800. (Heilbrun, 2003, p. 338) Assim sendo os salários dos autores são limitados pelos
subsídios e patrocínios. Plateia não cobre custos. Um autor famoso para fazer uma renda tem que completar o salário com as verbas
de publicidade e outras atividades similares advindas do prestígio e da fama (cachês).
Daí que o truque, para se ganhar escala e driblar a inflexibilidade das leis econômicas, é pular do palco para a telinha arrostando
todos os inconvenientes que isto importa. Sobre tais que se leia Adorno e Horkheimer em sua Dialética do Esclarecimento (2014)
pois são eles que dizem: o desenvolvimento da Indústria Cultural possibilitou um controle completo sobre o homem: a indústria
cultural é um complexo de comunicação e simbolização que perpetua as estruturas vigentes, causando estímulos aos quais o público
espectador não tem respostas adequadas. A indústria cultural não fomenta convicções, impulsos de transformação, reflexões sobre
o mundo, muito pelo contrário, seu papel no mundo de superficialidade é evitar todos os impulsos que poderiam formar um sujeito
de fato ativo.
Cada vez que automatizamos atividades culturais perdemos um pouco da nossa humanidade.
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SS10.1 - ENTREPRENEURSHIP, GENDER, AND
REGIONAL DEVELOPMENT
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RESUMO
O empreendedorismo feminino é um tema que, na literatura, tem ganho grande importância, isto porque, vários são os autores que
defendem que o desenvolvimento económico não pode ser alcançado sem a participação ativa das mulheres, desempenhando um
papel importante a nível empresarial. O contributo das mulheres para o desenvolvimento económico e social depende da igualdade
de género e do apoio das próprias instituições. As mulheres representam cerca de metade da população mundial, e hoje em dia,
participam nas atividades económicas dos seus países de forma mais ativa, contribuindo assim para o crescimento e desenvolvimento
do mercado de trabalho. Ainda que o número de mulheres empresárias em todo o mundo esteja a aumentar, os estudos demonstram
que existe uma lacuna na igualdade de oportunidades, existindo desigualdades de género, práticas reais de descriminação e as
mulheres são privadas de direitos iguais aos dos homens, ignorando o papel crucial no processo de desenvolvimento económico.
Este estudo tem como objetivo explorar a literatura científica existente sobre a área de empreendedorismo feminino e a
internacionalização, procurando aferir como este campo de investigação está organizado em termos de publicações, autores e
periódicos/ fontes, bem como mapear as redes de conhecimento através da análise de citações e co-citações e identificar como se
agrupam os principais termos (palavras-chave) utilizadas. Os artigos obtidos da pesquisa efetuada na ISI Web of Sciences utilizando
os tópicos “Wom?n entrepreneur*” ou “fem?le entrepreneur*” ou “gender entrepreneur*” e “internationali?at*”, para o período
1990-2017, foram submetidos a uma análise bibliométrica utilizando o software VOSViewer e TreeCloud. A questão para a relevância
desta investigação é que, de todos os estudos encontrados, nenhum aborda o impacto do empreendedorismo feminino na
internacionalização. Ao estudar o perfil de citação dos documentos referentes ao tema em estudo, pretendemos contribuir para uma
melhor compreensão do fluxo de produção e práticas científicas sobre as mulheres empreendedoras e a internacionalização.
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RESUMO
O empreendedorismo rural é cada vez mais observado como uma estratégia que pode levar ao desenvolvimento das áreas rurais
(Korsgaard et al., 2015). Um pouco por todo o lado, várias pessoas estão a procurar novas fontes de rendimento através da ênfase
de um vasto leque de iniciativas empresariais de índole rural como o turismo rural, a gastronomia e as pequenas produções
alimentares locais, a produção de peças de vestuário com identidade regional e o artesanato, para citar só alguns exemplos. As
mulheres em áreas rurais evidenciam ser aliás pioneiras nestas iniciativas, as quais estão frequentemente associadas ao género, dada
a natureza dessas mesmas atividades (McGehee et al., 2007). Estas iniciativas empresariais, geralmente com forte identidade
regional, fazem com que as mulheres fortalecem a sua posição social, passando de uma força de trabalho invisível (Brandth, 2002) a
empreendedoras e membros fulcrais no desenvolvimento das respetivas comunidades rurais (Iakovidou et al., 2012). Não obstante
a importância da temática do empreendedorismo de base rural feminino, existem poucos estudos acerca da temática, sobretudo em
Portugal. O objetivo deste estudo é pois o de explorar iniciativas empresariais de índole rural, desenvolvidas por mulheres em
diferentes áreas rurais de Portugal. O estudo é baseado na recolha de informação secundária, nomeadamente informação recolhida
na internet e artigos acerca das iniciativas em causa. Paralelamente esta informação é complementada com entrevistas exploratórias
às iniciativas apresentadas no estudo. Para além da criação do próprio posto de trabalho, os resultados do estudo mostram que na
base da criação das respetivas iniciativas empresariais, está uma forte vontade das mulheres em reinventarem algo de genuíno e
característico das respetivas comunidades rurais, que acrescente valor ao mercado. As questões relativas à integração da própria
comunidade local e dos recursos endógenos no processo de desenvolvimento dos respetivos negócios foram igualmente tidas em
conta pelas mulheres. Referências bibliográficas: Brandth, B. (2002). Gender identity in European family farming: A literature review.
Sociologia Ruralis, 42(3), 181-200. Iakovidou, O., Koutsou, S., Partalidou, M. and Emmanouilidou, M. (2012). Women entrepreneurs
in rural Greece: do they come from the same "neck of the woods"? Locals, daughters-in-law and urban-newcomers. New Medit, 11.
Korsgaard, S., Müller, S. and Tanvig, H.W. (2015). Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural - between place and space.
International Journal of Entrepreneurial Behavior
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RESUMO
De referir que, cada vez mais, em Portugal, o empreendedorismo se apresenta como uma das formas mais viáveis de inserção no
mercado de trabalho, potenciando, assim, o auto emprego. Este facto é particularmente importante para os jovens com qualificações
superiores. Assim, entende-se que o empreendedorismo coloca novos e importantes desafios às Universidades, relacionando a sua
capacidade de, juntamente com os diversos atores (económicos, sociais, políticos, etc.), bem como com as competências inerentes
à mulher empreendedora, desenvolver o espírito empreendedor e uma cultura empreendedora e de inovação. O presente artigo
pretende identificar o perfil empreendedor das mulheres no interior Norte de Portugal e aferir de que forma as mulheres com e sem
ensino superior são detentoras de motivações e atitudes empreendedoras. O método escolhido para a recolha de dados foi o
questionário aplicado a mulheres que criaram ou (ainda) não o seu negócio. A amostra foi intencional e geograficamente centrou-se
no região interior do Norte de Portugal (baixa densidade populacional), durante o ano de 2016. As diferentes dimensões em análise
relacionadas com as mulheres empreendedoras foram avaliadas tendo em consideração a formação: com e sem ensino superior.
Para a análise de dados recorreu-se ao software IBM SPSS 22.0. No que concerne ao perfil das mulheres do nosso estudo poderemos
aferir que têm uma média de idades de 36 anos, com ensino superior e são trabalhadoras por conta de outrem. Os resultados do
estudo empírico possibilitaram traçar o perfil da mulher empreendedora desta região tendo em consideração a formação (com e
sem ensino superior). De referir que são as mulheres com ensino superior que detêm um maior conhecimento na área da gestão,
salientando a área do marketing e nos estudos de mercado. Salientam que foi nos estabelecimentos de ensino que ouviram falar de
empreendedorismo pela primeira vez, tendo frequentado conferências, unidades curriculares, workshops e seminários. No que
concerne às motivações verificamos que as mulheres sem ensino superior salientam a valorização de competências e a autonomia,
enquanto as mulheres com ensino superior referiram a falta de oportunidades. Em suma, poderemos aferir que o empreendedorismo
pode ser visto como uma primeira opção na integração com o mercado de trabalho, principalmente junto das mulheres sem ensino
superior, sentindo-se mais preparadas para a criação do seu próprio negócio o que já não acontece com as mulheres com ensino
superior.
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RESUMO
Os territórios com minério foram conhecendo sucessivas fases de povoamento e exploração ao longo do tempo. As alterações
espaciais provocadas pelas atividades de mineração, à semelhança do que acontece noutros sectores industriais, conduzem-nos a
uma categorização de paisagem cultural a defender, à luz de uma nova visão sobre a importância da ação do homem nos contextos
espaciais e ambientais, com fortes implicações na afirmação sociocultural das comunidades. A simbiose entre património cultural
material e imaterial contribui para a formação de uma identidade cultural específica ao tempo e espaço concretos. O património
mineiro de Aljustrel é um caso particular no contexto nacional e até mesmo internacional: para além de atividade de extração
permanecer ativa, lado a lado com o património mineiro resultante de cinco mil anos de mineração, existe uma crescente pressão
da comunidade local para a valorização do património e para a conservação da herança e da matriz identitária que lhe está
subjacente. O trabalho que aqui se apresenta reporta à discussão de um conjunto de conceitos de enquadramento desta temática e
faz parte de uma dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo cujo objetivo é apresentar uma
proposta de valorização turística do património mineiro desta vila –mediante a criação do Parque Mineiro de Aljustrel – que debata
as oportunidades e os constrangimentos associados a esse destaque.
Palavras-chave: Aljustrel; Indústria mineira; Património; Turismo.

PROPOSAL FOR THE TOURISTIC VALUATION OF ALJUSTREL MINING HERITAGE - THE MINING PARK OF ALJUSTREL
Abstract:
The territories with ore have been known successive phases of settlement and exploration over time. The spatial changes brought
about by mining activities, as in other industrial sectors, lead us to a categorization of the cultural landscape to be defended in the
light of a new vision of the importance of human action in space and sociocultural assertion of communities. The symbiosis between
material and immaterial cultural heritage contributes to the formation of a specific cultural identity to concrete time and space. The
mining heritage of Aljustrel is a particular case in the national and even international context: in addition to extraction activity
remaining active side by side with the mining heritage resulting from five thousand years of mining, there is growing pressure from
the local community for the Valuation of the heritage and for the preservation of the inheritance and the identity matrix that
underlies it. The work presented here reports to a discussion of a set of framework concepts and is part of a dissertation of Master
in Community Development and Entrepreneurship whose objective is to present a proposal for the tourist valorization of the mining
heritage of this town - through the creation of the Mining Park of Aljustrel - that discusses the opportunities and constraints
associated with this highlight.
Key words: Aljustrel; Mining industry; Patrimony; Tourism.

1. BREVES NOTAS DE CARACTERIZAÇÃO DE ALJUSTREL
O Concelho de Aljustrel, situado no Baixo Alentejo, ocupa uma superfície de 458,4 km2 e a população aproxima-se dos 9.500
habitantes, distribuída por dez localidades de pequena e média dimensão, organizadas administrativamente em quatro freguesias:
Aljustrel e Rio de Moinhos, Ervidel, Messejana e São João de Negrilhos.
De acordo com o Diagnóstico Para a Sustentabilidade da Agenda 21 Local de Aljustrel (2013:3), no quadro do Baixo Alentejo (com
5,4% da área e 7,8%, da população), Aljustrel partilha algumas das suas características, tais como: localização central e privilegiada;
a ligação de faixa litoral (com Porto de Sines); excelentes acessibilidades rodoviárias e aéreas (Aeroporto de Beja); contrastantes
qualidades dos solos agrícolas; das mais baixas densidades populacionais.
Reconhecendo-se nestas características referidas, o Concelho de Aljustrel distingue-se pela atividade mineira, com as consequentes
especificidades socioeconómicas e culturais, de que sobressai uma forte cultura operária e especificidades no tecido empresarial e
no emprego.
Do ponto de vista agrícola, o concelho convive com duas realidades bem distintas - “barros de Beja” e “campo branco” - com
consequentes diferenças socioculturais nas suas vilas e aldeias. Atualmente a chegada da água de Alqueva veio produzir um
“revolução” agrícola e agroindustrial, que está a alterar o perfil produtivo do concelho.
A acessibilidade/mobilidade decorrente da melhoria das ligações rodoviárias com as regiões envolventes constitui, igualmente, um
fator favorável ao desenvolvimento da atividade turística na Região. As principais ligações rodoviárias de Aljustrel são feitas através
da EN2, EN18 e EN263 e da Autoestrada do Sul (A2 – IP1), que constitui uma ligação estruturante no atravessamento norte-sul do
Baixo Alentejo, assegurando a ligação a Lisboa e ao Algarve. Esta via, com um nó de ligação à sede do concelho pela Estrada Regional
261 de apenas 6Km, contribui para que Aljustrel fique mais perto dos grandes centros urbanos, reduzindo o isolamento que é próprio
das vilas do interior.

2. A INDÚSTRIA MINEIRA NA PENÍNSULA IBÉRICA, EM PORTUGAL E EM ALJUSTREL

188

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
No contexto europeu, as minas de Aljustrel integram-se na Faixa Piritosa Ibérica (FPI), considerada o maior distrito mineiro Europeu
e um dos maiores do mundo de onde são extraídos metais básicos como o cobre, o Zinco e outros. Constitui uma grande área
geográfica do sudoeste da Península Ibérica, na Zona Sul Portuguesa. Tem aproximadamente 250 km de comprimento e 30 a 50 km
de largura, desenvolvendo-se desde Alcácer do Sal (Portugal), a noroeste, até Sevilha (Espanha), a sudeste.
Historicamente, de acordo com Martins e Matos (2003:3), a existência de numerosas ocorrências de minérios de cobre, ferro e
manganês na FPI foi certamente determinante no modo de vivência das populações residentes na FPI, tendo existido mineração
desde o Calcolítico. Os tartéssios, fenícios e cartagineses efetuaram as primeiras explorações mineiras. Durante o Império Romano
foram intensamente explorados vários jazigos de sulfuretos da Faixa Piritosa como S. Domingos, Aljustrel e Caveira em Portugal e Rio
Tinto e Tharsis, em Espanha, sobretudo na sua parte mais superficial, marcada pela existência de chapéus de ferro ou gossans. Os
povos árabes pouco se dedicaram à atividade extrativa antes preferindo negociar em entrepostos (caso de Mértola) os concentrados
de metais extraídos pelas populações autóctones. No seguimento da revolução industrial do séc. XIX reinicia-se a exploração de
sulfuretos extraindo-se, com técnicas modernas, grandes volumes de mineral com vista à obtenção do cobre. Em Portugal, a
mineração operada em S. Domingos e Aljustrel estende-se posteriormente, durante o início do séc. XX, às minas de Lousal e Caveira
situadas no sector NW da FPI.
Na atualidade, considerando os dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (2010:11), Portugal, apesar da sua reduzida
dimensão territorial, detém uma diversidade geológica muito considerável, o que lhe confere também uma significativa diversidade
em termos de recursos minerais, sendo alguns dos quais muito importantes para a economia de algumas regiões e mesmo nacional,
constituindo o principal fator de vitalidade socioeconómica em algumas zonas do País, já que a indústria extrativa nesses casos é o
principal sector gerador de emprego direto e indireto. Citam-se, como exemplos, a região dos mármores (Borba – Estremoz - Vila
Viçosa), a região do Maciço Calcário Estremenho (localizado na região oeste) e a região de Aljustrel – Castro Verde – Almodôvar (onde
se encontram as importantes minas de cobre de Neves Corvo e de Aljustrel). Merecem ainda destaque as Minas da Panasqueira
produtoras de volfrâmio e localizadas na região do Fundão-Covilhã.
Em termos geológicos, Portugal continental divide-se em três grandes unidades: as Orlas Meso-Cenozóicas Ocidental e Algarvia (que
ocupam os bordos oeste e sul do território), a bacia Cenozóica do Tejo e Sado e o Maciço Hespérico (onde se encontram os terrenos
geológicos mais antigos).
As Orlas Meso-Cenozóicas e a Bacia Cenozóica do Tejo e do Sado, terrenos geológicos essencialmente de natureza sedimentar, detêm
um potencial muito significativo em termos de recursos minerais não metálicos, como é o caso das argilas comuns, fundamentais
para a indústria da cerâmica de construção, das areias especiais para a indústria vidreira, dos calcários ornamentais, do gesso utilizado
na construção civil e na indústria do papel e, ainda, do salgema que é utilizado sobretudo na indústria química.
O Maciço Hespérico estrutura-se em várias unidades geotectónicas: a Zona de Galiza-Trás-os-Montes, a Zona Centro Ibérica, a Zona
de Ossa Morena e a Zona Sul-Portuguesa.
A zona de Galiza Trás-os-Montes, no que se refere a recursos minerais metálicos, detém potencial mineiro para crómio, platina,
cobre, níquel, cobalto, tungsténio, estanho, metais preciosos (ouro e prata), lítio, urânio, ferro e sulfuretos polimetálicos. Em termos
de recursos minerais não metálicos são ainda dignas de referência as ocorrências de talco nas regiões de Morais e Bragança.
Na zona Centro-Ibérica ocorrem importantes jazigos minerais de volfrâmio e estanho (é nesta zona que se encontram as importantes
e históricas Minas da Panasqueira, concelho do Fundão, com mais de um século de laboração), ouro, prata e antimónio, nas regiões
de Valongo/Gondomar e relevantes mineralizações de urânio, em termos de recursos minerais metálicos e energéticos. No que se
refere a recursos minerais não metálicos são importantes nesta zona as ocorrências de feldspato, lítio e granitos ornamentais.
Na zona de Ossa Morena, o potencial referente aos recursos minerais metálicos inclui os metais básicos (cobre, chumbo e zinco),
metais preciosos, volfrâmio e estanho. É nesta zona que se encontram as importantes ocorrências de mármores das regiões de
Estremoz – Borba – Vila Viçosa, aos quais devem ainda ser acrescentados os granitos do distrito de Portalegre (Alpalhão e Monforte).
Finalmente, a zona Sul Portuguesa, onde se localiza a mais importante mina portuguesa e uma das maiores da Europa, de cobre, com
um potencial de extrema importância em termos de metais básicos, como o podem atestar as importantes minas que laboraram ao
longo da história nesta região, bem como o número de contratos para prospeção e pesquisa que se encontram assinados. Considerase ainda relevante referir o potencial desta região em termos de metais de alta tecnologia (como o caso do índio e germânio), apesar
de ainda nunca ter sido explorado na região.
O valor acumulado das exportações nacionais de minérios metálicos e não metálicos em 5 anos (período de 2004 a 2008) de cerca
de 3 mil milhões de euros expressa bem a importância que os recursos minerais portugueses representam para a nossa economia.
O recurso geológico que o Concelho de Aljustrel dispõe foi e continua a ser o grande motor da atividade económica, empregando
mais de 1000 pessoas e gerando uma faturação anual por parte da empresa mineira Almina, S.A. de mais de 100 milhões de euros
(2016), com uma importância de cariz nacional, e que se traduz também numa identidade cultural muito própria.
Conforme referido no Plano Diretor Municipal de Aljustrel (2008:16), as minas de Aljustrel possuem diversas massas de sulfuretos
maciços polimetálicos. Entre as massas descobertas, as mais antigas são as de Algares e de São João do Deserto e as exploradas mais
recentemente são as de Feitais e do Moinho. Existem também as massas da Estação e do Gavião, ainda não exploradas devido à sua
menor riqueza e contexto geológico-espacial. Toda a abundância em minério desta zona foi, sem dúvida, determinante na atração
que exerceu sobre os vários grupos populacionais que sucessivamente se foram fixando nesta região.
Durante as primeiras décadas do século passado a produção das minas de Aljustrel teve pouco significado económico, quando
comparada com as minas de S. Domingos e do Lousal no mesmo período, mas a partir de 1950 atinge um lugar cimeiro no mercado
nacional. O Couto Mineiro de Aljustrel, abrangendo uma área aproximada de 12 km2 e com cerca de 250 milhões de toneladas de
reservas, já foi um dos mais importantes centros mineiros mundiais. O conjunto destes depósitos contém essencialmente pirite,
esfalerite e calcopirite. Correspondem às jazidas de maior dimensão da Faixa Piritosa Ibérica. Atualmente as minas de Aljustrel
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constituem-se como o maior empregador local e um dos maiores da região, gerando mais de mil postos de trabalho e contribuindo
para as exportações nacionais em cerca de 100 milhões de euros anuais, provenientes da produção de concentrado de cobre.
A atividade mineira é igualmente um importante condicionador da paisagem. A ocupação humana de Aljustrel, ligada à atividade
mineira, existe há 5000 anos (Idade do Cobre), conforme está provado pelos materiais arqueológicos recolhidos. Contudo, foi durante
o período romano que a sua ocupação sofreu um grande incremento, com o aproveitamento em larga escala dos seus recursos
mineiros.
A ruralidade envolvente foi coexistindo, misturando-se com os novos traços da cultura industrial, registo particularmente importante
nos tempos marcados pela sazonalidade dos trabalhos agrícolas, quando a mão-de-obra dava primazia a essa atividade em
detrimento do trabalho mineiro. A agricultura e a agroindústria constituem-se nos nossos dias como sectores com bastante relevância
económica e social, com uma área de regadio de 21 mil hectares e várias unidades agroindustriais em atividade.

3. A IDENTIDADE CULTURAL DOS LOCAIS - PATRIMÓNIO CULTURAL E PATRIMÓNIO MINEIRO
De acordo com Mata (2006:17-40), o reconhecimento de que cada território paisagístico manifesta-se em imagens sociais pluralistas
e uma aparência única e dinâmica. Isso envolve a compreensão da síntese entre a paisagem física, biológica e cultural. A paisagem é
uma manifestação da diversidade do espaço geográfico, é um elemento da identidade territorial e o resultado da relação do indivíduo
com seu ambiente.
O território torna-se assim uma unidade, é o resultado da coexistência entre o natural e o humano, implica uma conceção dinâmica
da paisagem, onde se sobrepõem os diferentes momentos históricos. A patrimonialização da paisagem envolve a sua compreensão
como um recurso em estratégias de desenvolvimento territorial, a fim de alcançar uma gestão de terra que integre as alterações e
que salvaguarde os valores do património e as peculiaridades de cada lugar, de forma a manter a diversidade do mosaico de
paisagem, numa relação de qualidade com o ambiente.
Conforme referido na Carta de Nizhny Tagil Sobre o Património Industrial, produzida pela Comissão Internacional para a Conservação
do Património Industrial (2003:3), o património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico,
tecnológico, social, arquitetónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de
processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de
transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas
com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação.
Por sua vez, a arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os
documentos, os artefactos, a estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para
ou por processos industriais. A arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a
compreensão do passado e do presente industrial.
De acordo com Matos e Rosa (2011), referidos por Martins e Matos (2003:3), apesar do ambiente pessimista vivido um pouco por
toda a Faixa Piritosa, surgem outros polos de desenvolvimento associados à valorização do património geológico e mineiro e à
musealização dos principais centros extrativos da FPI, muito dos quais encontram-se em processo de declínio social, desertificação
humana, degradação patrimonial e ambiental. Através da parceria técnica e científica entre os organismos estatais, a administração
local, instituições de desenvolvimento e empresas é possível desenvolver projetos de I&D com impactes significativos a nível regional
e local. Algumas minas como Rio Tinto, Tharsis, Aljustrel, S. Domingos, Lousal e Caveira apresentam ainda cortas e galerias em bom
estado de conservação e ventilação, que permitem a observação e estudo das mineralizações e seus encaixantes, merecendo o
estatuto de monumento geológico.
Concluem os mesmos autores que as áreas mineiras degradadas devem ser alvo de intervenção cuidada no sentido da sua
recuperação ambiental e da resolução dos problemas de insegurança originados pelo seu abandono. O património mineiro ainda
existente merece uma proteção e valorização adequadas, devendo ser criados incentivos para a musealização dos centros mineiros
mais importantes.
A promoção da herança cultural da Faixa Piritosa, como região ibérica com um passado mineiro milenar, pode também ser efetuada
através da constituição de Circuitos Geoeducacionais por comarcas mineiras, que promovam as Geociências junto do grande público.
Alguns centros mineiros contam já com museus/parques de referência como as minas de Rio Tinto, Lousal e Cova dos
Mouros/Ferraias. Para o crescimento sustentado destes polos culturais torna-se necessário consolidar e ampliar o conhecimento
sobre as estruturas mineralizadas e o modo como estas foram exploradas ao longo dos tempos. Criam-se assim focos de interesse
com impacte social muito positivo, possibilitando às comunidades mineiras a preservação dos saberes e viveres acumulado ao longo
de décadas de labor mineiro.
Do ponto de vista do património, seria exaustivo mencionar todo o património arqueológico, edificado, histórico, etnográfico e
imaterial existente no concelho de Aljustrel, pelo que se irá procurar identificar o mais relevante.
Por um lado, importa fazer referência ao importante património mineiro ainda existente, tanto de arqueologia clássica como
industrial, com artefactos e instalações únicos nas minas da FPI e mesmo da Europa. Desde os malacates, elementos marcantes da
paisagem, até às galerias romanas e às do século XX, passando por um conjunto de estruturas industriais e pelas diversas cores
presentes no terreno, provenientes dos rejeitados e escoriais, bem características das minas da Faixa Piritosa e que impressionam
pelo seu aspeto insólito. Aljustrel possui ainda elementos notáveis como o Chapéu de Ferro/ Gossan ou as teleiras, bem como um
importante património móvel do período romano de que se destacam as célebres Tábuas de Vipasca, conhecidas dos arqueólogos e
dos geólogos, mas também de quem cursou Direito, por serem os mais antigos registos legais conhecidos referentes à atividade
mineira.
De todo o património material existente em Aljustrel, destaca-se a galeria mineira do Piso 30, ou Galeria de Algares, recentemente
requalificada no âmbito de um projeto de recuperação ambiental das áreas mineiras degradas de Aljustrel, da responsabilidade da
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Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. A galeria estende-se no subsolo por cerca de 500 metros e tem um enorme potencial de
atratividade turística, visto que a estrutura preserva a memória e o conhecimento das gerações de trabalhadores que escavaram as
minas de Aljustrel, onde se pode observar, in loco, e aprender o funcionamento da mina através dos vestígios do trabalho realizado
ao longo das décadas. Pretende-se que a experiência de visita a esta galeria mineira seja o mais aproximada possível às vivências dos
mineiros, pelo que a adaptação da galeria para fins turísticos foi feita de forma minimalista.
Na área do imaterial, Aljustrel possui uma forte tradição no cante alentejano, tendo tido, desde o final do 1ºquartel do século XX,
grupos de cantadores. Atualmente existem vários grupos em atividade, dos quais se destaca o Grupo Coral do Sindicato Mineiro de
Aljustrel, considerado o grupo coral mais antigo em atividade em Portugal.

4. PATRIMÓNIO MINEIRO E TURISMO – QUE POTENCIAIS RELAÇÕES
Conforme definido no Livro Branco do Turismo, publicado pela Direcção Geral do Turismo (1991:67), a oferta turística engloba tudo
aquilo que o local de destino tem para oferecer aos seus turistas atuais e potenciais, sendo representada por uma gama de atrações,
bens e serviços que determinarão a preferência do visitante.
Por sua vez, de acordo com Esteves (2002:14) um produto turístico é resultado da combinação de recursos (históricos, naturais e
culturais) com serviços, equipamentos e experiências disponíveis num destino turístico e suscitáveis de uso turístico, o que no seu
conjunto permitem satisfazer as motivações e expectativas de um determinado segmento de mercado. Sucintamente as
componentes desta oferta passam pelo transporte, alojamento, alimentação e animação.
Para concluir importa clarificar o conceito de destino turístico, que, de acordo com Portela (1998:18), se define como local de origem
da oferta turística existente. Um destino turístico é considerado como sendo qualquer espaço geográfico e socioeconómico que
dispõe de uma oferta turística e que tem como estratégia, desenvolver e promover a oferta dos vários produtos de uma forma
integrada.
No que diz respeito especificamente ao turismo em áreas mineiras, de acordo com Gomez et al. (2002), referidos por Valente e
Figueiredo (2008:4), a proliferação de áreas mineiras degradadas e abandonadas a nível mundial tem desencadeado a necessidade
de refletir sobre as possíveis soluções para a sua reabilitação, atendendo a diversos aspetos, entre os quais o importante património
remanescente, que conjuga aspetos geológicos, mineiros e culturais, que é relevante manter no sentido da sua valorização e
transmissão.
O turismo, conforme referido por Valente e Figueiredo (2008:2), constitui uma das soluções mais evocadas para muitas das áreas
mineiras, muito embora o conteúdo e o alcance das iniciativas a ser implementadas deva ser objeto de profunda reflexão, sobretudo
no contexto do atual debate acerca da efetiva relação entre turismo e desenvolvimento local e atendendo às especificidades deste
tipo de atividade turística que se sustenta fortemente na identidade coletiva podendo, em simultâneo, contribuir para a sua
transformação. A recuperação do património geomineiro no quadro do desenvolvimento de um turismo de herança só terá sucesso
se a população local, as suas memórias, vivências e identidade forem mobilizadas de modo ativo.
O património mineiro tornou-se desde os anos noventa do século XX numa parte muito importante da oferta turística. Esta situação
tem contribuído para a valorização desta vertente do património cultural, graças ao seu estudo científico e ao alargamento da prática
da figura da proteção da paisagem cultural, que levou ao desenvolvimento de iniciativas de exploração cultural em toda a Península
Ibérica.
A aldeia mineira do Lousal, no Concelho de Grândola, conforme referido por Oliveira et al (2003:1-19) constitui hoje um exemplo de
sucesso de reabilitação socioeconómica, ambiental e patrimonial de uma antiga mina nesta província metalogenética. A mina do
Lousal, laborou continuamente entre 1900 e 1988 explorando sulfuretos maciços (maioritariamente pirite), utilizados como fonte de
enxofre para a produção de ácido sulfúrico, no fabrico de adubos. Em 1988, a produção de ácido sulfúrico a partir deste minério deixa
de ser economicamente viável e origina o encerramento do couto mineiro.
O projeto Relousal, resultou da conjugação de esforços entre o Município de Grândola e a empresa proprietária da mina – Sapec, SA,
sendo responsável pela recuperação dos antigos poços mineiros (nº 1 e nº2) e da antiga Central Elétrica, então modificada para
acolher o atual Museu Mineiro. O Armazém Central transformou-se num espaço de restauração, a área dos escritórios deu lugar a
um Centro de Artesanato e a Casa da Direção foi transformada num Hotel Rural. Outras instalações mineiras deram lugar ao Centro
Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência que desenvolve atividades de divulgação e educação sob a temática dos georrecursos
recorrendo a um vasto leque de metodologias interativas, e promovendo, simultaneamente, os vários patrimónios que esta aldeia
acolhe. A atividade do Ciência Viva no Lousal constitui-se atualmente como um fortíssimo atractor de públicos, modificando
definitivamente o cenário de isolamento e abandono a que este território parecia votado. Nos dias de hoje é igualmente possível
visitar uma galeria mineira, requalificada para fins turístico-pedagógicos.
Outro exemplo de valorização do património mineiro situa-se na localidade de Minas de Rio Tinto, na província de Huelva, em
Espanha, e é promovido pela Fundação Rio Tinto, que foi criada em 1987, visando o estudo e investigação da história da mineração
e metalurgia; a conservação e restauro do conjunto de ativos - com especial importância ao ambiental. Neste Parque Mineiro é
possível visitar um museu mineiro de grande qualidade, fazer uma viagem num comboio que acompanha o curso do Rio Tinto ou
conhecer a Casa 21, que consiste na visita a uma antiga vivenda de uma família inglesa, que recria o ambiente em que viviam os altos
cargos da empresa na época vitoriana, época em que a mina era detida por uma empresa britânica.
Em Aljustrel, conforme disposto no Diagnóstico Para a Sustentabilidade da Agenda 21 Local de Aljustrel (2013:27), o turismo assumese como um importante fator gerador de riqueza e uma atividade capaz de contribuir para o desenvolvimento de economias
deprimidas, nomeadamente através do aproveitamento de recursos endógenos. No Concelho de Aljustrel, o turismo desenvolve-se
com base em sinergias estabelecidas entre áreas distintas de cariz tradicional e assentes precisamente no potencial endógeno da
região.
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Os números disponíveis, anteriores a 2016, relativamente a visitantes que passaram pelo Posto de Turismo de Aljustrel, são apenas
números globais, o que impede uma análise mais detalhada e sectorial da evolução da procura. Assim, no que respeita ao ano de
2016 foram registados 848 visitantes nacionais, dos quais 496 em grupos organizados (92%); e 70 visitantes estrangeiros (8%), dos
quais 47 foram espanhóis (40 num grupo organizado), 13 ingleses, 6 franceses, 1 holandês e 2 de outras nacionalidades. É notória a
predominância de visitantes espanhóis, embora em termos individuais o maior contingente seja o britânico.

5. ALJUSTEL E AS MINAS: QUE FUTURO?
Aljustrel é, reconhecidamente, uma vila com um rico e vasto património mineiro, proveniente não só da Antiguidade mas, sobretudo,
dos séculos XIX e XX, coexistindo no seu território diferentes valências patrimoniais, a saber, geológico-mineiras, técnicas e
tecnológicas, arquitetónicas, arqueológicas, e também naturais e ecológicas.
Contudo, o seu património mais importante é o humano, com a sua cultura imaterial, que tem a particularidade de reunir
características industriais, provenientes da atividade mineira (as minas FPI eram oásis industriais no imenso Alentejo rural),
juntamente com uma ruralidade típica da população alentejana, ambas fazendo parte do quotidiano desta comunidade.
Como tal, o contexto mineiro marca fortemente a identidade desta vila e é o grande elemento diferenciador do ponto de vista
turístico e cultural. De facto, se o resto do concelho é marcado pela paisagem rural e pela vida agrícola, que Aljustrel partilha com a
região baixo-alentejana, na vila a paisagem mineira é um elemento cuja singularidade é partilhada apenas com as outras áreas
mineiras desta região, de que destacamos Lousal e S. Domingos. Paisagem que, de acordo com as convenções internacionais,
caracteriza o território tal como é apreendido pelas populações, ou seja, o resultado da ação e da interação entre fatores naturais e
humanos.
Tal como a máquina industrial se transformou em "máquina de memória", para os elementos da comunidade também os poços de
mina, castelos, edifícios industriais e infraestruturas diversas se transformaram num património fundamental para manter atual o
valor da experiência passada e para perpetuar a identidade adquirida em dois mil anos de história mineira.
Destes pressupostos resulta a oportunidade de criação em Aljustrel de um Parque Mineiro, à semelhança dos que já existem em
Espanha, França Itália e inúmeros outros países em todo o mundo, com um objetivo fundamental que é a recuperação e preservação
do património mineiro e a sua valorização para usufruto público.
Entendido como instrumento patrimonial, este Parque Mineiro poderá constituir-se como um elemento-base da comunidade local,
funcionando não só como espaço de lazer mas, também, como fonte de rendimento para a população do território que o integra, e
contribuir, ao mesmo tempo, para a afirmação da sua identidade e o aprofundamento da sua autoestima.
De forma a envolver os destinatários do projeto deverá recorrer-se à aplicação de técnicas de marketing territorial, conforme
preconizado por Figueira (2011:11-45), com o objetivo de, por um lado, de responder às necessidades das pessoas e do seu território
e, por outro, de melhorar a curto e longo prazo a qualidade e a competitividade global da cidade no seu ambiente concorrencial.
Desta forma o marketing territorial desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento do território, permitindo um maior
conhecimento sobre os consumidores e as suas necessidades; avaliar os recursos da cidade; melhorar a organização e cooperação
entre os responsáveis; e contribuir para uma mais clara identificação das oportunidades no mercado. Através de uma perspetiva de
marketing, é assim possível ter um maior conhecimento sobre o produto cidade e sobre os seus consumidores.
O Parque Mineiro poderá beneficiar de conjunto de sítios onde encontramos testemunhos de atividade siderúrgica e mineração que,
se não forem devidamente protegidos, poderão estar em risco, principalmente com o desenvolvimento e/ou consequente abandono
da atividade mineira, cuja evolução se deu de forma intermitente: desde um período Calcolítico, ainda mal conhecido, a seguir, com
o Império Romano, depois, no período medieval, período igualmente pouco investigado, e numa fase contemporânea, iniciada em
meados do século XIX e que continua até à atualidade.

6. CONCLUSÃO
Para a prossecução dos objetivos do presente trabalho irá construir-se um modelo em que a dimensão de análise se reporta à
perceção dos entrevistados tendo por base a análise de conteúdo efetuada das entrevistas a realizar. Tendo em conta o proposto,
considerou-se entrevistar atores-chave em torno deste projeto. Será igualmente aplicado um questionário à população em geral,
procurando compreender e envolver a mesma nos processos de decisão relativos a projeto.
Em termos genéricos, espera-se que do presente estudo resulte uma proposta de valorização turística do património mineiro de
Aljustrel. Especificamente pretende-se que os resultados identifiquem o potencial estratégico de desenvolvimento do património
industrial mineiro na vila de Aljustrel como recurso turístico, discutindo oportunidades, ameaças e definindo estratégias. Procurarse-á, igualmente, que o trabalho desenvolvido contribua para avaliar e percecionar a participação dos diferentes atores envolvidos
no processo de criação do Parque mineiro de Aljustrel: comunidade local, empresários, autoridades no processo de desenvolvimento,
identificando, em simultâneo os recursos patrimoniais a envolver na criação da proposta de valorização turística do património e os
elementos sociais e culturais que concorrem para a edificação da identidade e memórias locais e a sua preservação e valorização.
Deseja-se que o Parque Mineiro de Aljustrel se constitua como mais uma alternativa à atividade mineira predominante no Concelho
de Aljustrel, reunindo as condições para se tornar num atrativo lúdico/turístico/pedagógico de âmbito alargado, oferecendo aos
visitantes a oportunidade de conhecer um património diversificado, onde a história, a arte, o ambiente, a tecnologia e as diferentes
culturas do trabalho se sucederam e se tornam elementos de uma estrutura territorial profunda, que só este projeto pode restituir
em toda a sua riqueza e complexidade.
Espera-se, ainda, que o projeto se torne um exemplo de utilização de recursos patrimoniais como instrumento de desenvolvimento
económico e social e até de ordenamento territorial, podendo assim reivindicar suportes financeiros nacionais e comunitários para
apoio à concretização de projetos que cumpram esses objetivos.
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A possibilidade de visitar uma galeria mineira real, os malacates, as toldas, a cementação e restante edificado mineiro, a oportunidade
de aprofundar conhecimento sobre geologia, percorrendo o Chapéu de Ferro, o contacto com o Cante Alentejano, personificado no
Grupo Coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel (o mais antigo do país em atividade), são elementos fortes e diferenciadores deste
projeto.
Por último, refira-se que se espera que o Parque Mineiro de Aljustrel não venha a ser apenas um "espelho do passado", mas que se
constitua fundamentalmente como uma oportunidade de projetar um cenário de desenvolvimento centrado na recuperação
patrimonial, não só para fins museológicos, mas também para criar novas dinâmicas relacionadas com a pesquisa, a formação
profissional e a inovação tecnológica, através de um "trajeto cultural" inscrito na paisagem mineira alentejana.
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RESUMO
As estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente (RIS3) são um exercício incontornável no seio das
políticas de desenvolvimento regional. A construção e o desenvolvimento da RIS3 da Região Centro de Portugal têm sido levados a
cabo assentes num modelo de grande envolvimento das partes interessadas. A presente comunicação descreve as principais fases e
decisões específicas deste processo, numa ótica que releva as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças (SWOT) que se
registaram e registam nos seus diversos momentos. Serão evidenciadas as singularidades do processo, com base nas conclusões de
peritos externos e da monitorização interna que tem sido realizada. Discute-se o modo como os domínios diferenciadores, as
prioridades transversais, as áreas focais (que se corporizam em quatro Plataformas de Inovação, cada qual suportada num grupo de
trabalho que junta agentes regionais relevantes), as linhas de ação, a verificação do alinhamento dos projetos com a RIS3, os órgãos
de governação e os quatro eixos de ação (capacitação, comunicação, monitorização e desenvolvimento) têm permitido que a RIS3
do Centro contribua para a consolidação de uma agenda regional de inovação.
Palavras/chave: estratégia regional; inovação.

1. SOBRE AS ESTRATÉGIAS RIS3
No âmbito da política regional, a União Europeia adotou as estratégias de especialização inteligente de uma forma incontornável,
num caminho que, progressivamente, se tem mostrado como não tendo retorno. A partir da verificação de que os países e as regiões
não podem destacar-se em todos os domínios, a especialização inteligente considera que é necessária a adoção de políticas
adaptadas a cada contexto territorial, com base no conhecimento e nos recursos específicos que possam ser diferenciadores. Esta
premissa deverá impregnar as estratégias regionais, assentes na investigação e na inovação.
Para o atual período de programação, o desenvolvimento de estratégias de especialização inteligente (RIS3) foi considerado uma das
condicionantes ex-ante preconizadas pela legislação europeia para atribuição de fundos estruturais e de investimento. Com tal
exigência, pretendeu-se aumentar o impacte da política de coesão, concentrando recursos em áreas com massa crítica e com maior
potencial de afirmação competitiva internacional, evitando, por outro lado, a sobreposição de investimentos entre as regiões
europeias.
Do ponto de vista teórico, os conceitos subjacentes à RIS3 podem ser assim sintetizados (Foray et alli, 2012):


Escolhas e massa crítica: devem ser identificadas e limitadas a um conjunto de áreas prioritárias multissectoriais concretas,
que combinem bases cognitivas e empreendedorismo, tendo em comum uma afinidade tecnológica e/ou de mercado,
potenciando spillovers inter e intrasetores;



Construção de vantagens competitivas: aproveitando as capacidades da Ciência & Tecnologia (C&T) regional, promovendo
processos conjuntos de economia e desenvolvendo um mercado de tecnologia com fluxos entre universidades e empresas;



Conetividade e Clusters: apostar em Clusters inovadores e na criação de valor através da promoção da sua conetividade
interna e internacional, bem como da combinação com atividades económicas relacionadas, num exercício que se vem
designando como de “fertilização cruzada” (Cooke, 2013);



Quádrupla Hélice: deve ser adotada uma perspetiva de liderança colaborativa envolvendo empresas, universidades,
instituições e consumidores, assente num processo de inovação aberta e equilibrada entre a Ciência e os utilizadores finais,
fazendo corresponder as áreas da Ciência, Tecnologia, Inovação (STI) com os modos Fazer, Usar, Interagir (DUI) (Cooke,
2013).

Em suma, dir-se-á que a concentração de recursos do conhecimento e a sua ligação a um número limitado de atividades económicas
prioritárias permitirá aos países e às regiões serem, e manterem-se, competitivos na economia global (CCDRC, 2014).~

2. SOBRE A RIS3 DO CENTRO DE PORTUGAL
Neste capítulo, destacam-se alguns aspetos do processo de construção e de desenvolvimento da RIS3 do Centro.
A visão RIS3 definida para o Centro de Portugal (“a Região Centro pretende reforçar a sua condição de laboratório vivo, orientado
pelas necessidades e pelas bases territoriais específicas”) está em sintonia com o desígnio central assumido pela Região Centro para
o período 2014-2020, focalizada nas dimensões de investigação e inovação, essenciais para que o Centro de Portugal tenha condições
para atingir as metas a que se propõe, sendo essencial mobilizar as seguintes dimensões: “(i) tirar partido dos múltiplos recursos
endógenos, das infraestruturas existentes, dos territórios e dos agentes regionais; (ii) potenciar a capacidade de criação de
conhecimento, assente em recursos humanos qualificados, reforçando a intensidade tecnológica na produção de bens e serviços
orientados para cadeias de valor globais e aproximando o sistema científico e tecnológico das atividades económicas, sociais e
criativas; (iii) consolidar a região como espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial individual e coletivo, gerador de emprego
e de valor económico, social e territorial; (iv) reforçar a produtividade e a coesão territorial a partir das dinâmicas RIS3, afirmando a
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Região Centro como um território que valoriza a resposta aos desafios societais, designadamente a economia circular e o
envelhecimento ativo e saudável”43.
Os domínios diferenciadores e as plataformas de inovação
No contexto do processo de reflexão estratégica sobre o futuro da região, os diversos agentes regionais validaram um conjunto de
domínios diferenciadores temáticos nos quais a Região Centro se diferencia. Estes domínios correspondem a áreas nas quais existe
capacidade produtiva instalada e/ou capacidade de produção de conhecimento científico e tecnológico, seja de forma consolidada,
seja uma realidade emergente ou mesmo uma aposta mais voluntarista. O processo de auscultação dos agentes regionais conduziu
à identificação de mais quatro prioridades transversais, de natureza distinta: a sustentabilidade dos recursos, a eficiência energética,
a coesão territorial e a internacionalização, correspondendo a prioridades da Região Centro que importa considerar em sede de
especialização inteligente (figura 1).

Figura 1 | Domínios diferenciadores da Região Centro no contexto RIS3
Plataformas de Inovação e Linhas de Ação
Partindo dos domínios diferenciadores, foi possível chegar a quatro áreas prioritárias de interligação destes domínios, que funcionam
como plataformas da abordagem que cruzam esses domínios e enquadram as apostas RIS3 do Centro de Portugal (figura 2).

Figura 2 | Plataformas de inovação RIS3 do Centro de Portugal
Estas áreas não são verticais/setoriais, mas áreas horizontais no âmbito das quais se pretende dinamizar a emergência de novas
atividades que irão surgir a partir do que existe, explorando novas oportunidades e novas combinações de recursos (naturais,
produtivos, humanos, etc.), e promover ganhos de produtividade e eficiência nas apostas da RIS3. São áreas prioritárias para a
dinamização de projetos de investigação e inovação para os quais concorram diversas competências que os agentes regionais
consigam mobilizar (dentro da região e de fora dela).
Neste contexto, assumem particular importância, enquanto motores privilegiados deste processo, os clusters, outras entidades de
transferência de tecnologia e agentes especialmente vocacionados para promover a inovação social e de base territorial (figura 3),
que terão um papel fundamental na articulação inter-regional necessária neste tipo de dinâmicas.

43

CCDRC, 2016a.
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Figura 3 | A distribuição setorial e geográfica dos principais agentes de inovação do Centro de Portugal
No âmbito de cada uma destas Plataformas de Inovação foi constituído um Grupo de trabalho (GT), aberto à participação voluntária
de todos os interessados, para cuja coordenação a CCDRC convidou personalidades de reconhecido mérito. Os GT apresentaram
dinâmicas muito vivas e metodologias diferenciadas, que exigiram uma forte articulação entre os coordenadores. A formulação das
linhas de ação, cujo racional se sintetiza no quadro seguinte, emergiu de forma extremamente participada.
Quadro 1 | Linhas de ação de cada plataforma de inovação da RIS3 do Centro
Plataforma de
inovação
Soluções
industriais
sustentáveis

Valorização de
recursos
endógenos
naturais

Tecnologias para a
qualidade de vida

Inovação
territorial

Racional das linhas de ação
Pretendeu-se obter uma abordagem não setorial e com iguais oportunidades de desenvolvimento face aos desafios atuais
para a matriz industrial, rica e diversa, que caracteriza a Região Centro. Apostou-se na otimização sustentável da
produtividade industrial e no desenvolvimento da indústria transformadora de materiais. Emergem os conceitos de
Economia Circular, sustentabilidade de processos e produtos, uso eficiente de recursos e desmaterialização de processos
(Indústria 4.0)
O esforço de valorização deve privilegiar um conhecimento profundo dos recursos e identificar as melhores condições para
a sua conservação a longo prazo. Foi realizado o exercício de tentar perceber, para cada recurso diferenciador, os problemas
que têm que se resolver para superar dificuldades (num exercício de “superação de problemas transversais”), valorizando
a ideia de descobrir o percurso dos projetos e das áreas/setores com a ‘fertilização cruzada’. As linhas de ação foram
agrupadas em três grandes grupos: (i) preservação e sustentabilidade (assente no conhecimento e na valorização dos
recursos regionais); (ii) monitorização e gestão integrada dos recursos (numa perspetiva de identificação de recursos e de
projetos que os dinamizem de forma relacional e sistémica); (iii) desenvolvimento de produtos, processos e serviços (com
vista à dinamização das cadeias de valor associadas aos recursos).
O tema “Qualidade de Vida” é usado de forma completamente transversal a vários setores, envolvendo fatores
multidimensionais da vida (saúde física e mental, estado psicológico, família, educação, emprego, relações sociais, entre
outras). Aponta-se não só para as áreas mais centrais da saúde, como o diagnóstico e o tratamento da doença, mas também
para um conjunto de áreas a montante, mais centradas na prevenção de saúde. Individualiza-se a área do “Envelhecimento
Ativo e Saudável”, que apesar de estar muito relacionada com os temas da saúde (já que o processo de envelhecimento
começa no útero), reúne particularidades únicas que podem ser aproveitadas por novos produtos e serviços, não
necessariamente orientados para a saúde. Para implementar a visão holística centrada na pessoa e não nos serviços, é
necessário ter em conta a comunicação entre sistemas e as tecnologias que facilitem este processo, estimulando a inclusão
de abordagens interoperáveis nos produtos a desenvolver. Por fim, a atratividade do território, a capacidade das
organizações em desenvolverem produtos com impacte na qualidade de vida e o prestígio dos cuidadores da região
permitem ambicionar criar produtos de alto valor acrescentado para a área do Turismo de Saúde e Bem-Estar.
Assumiu-se como principal desafio a definição de uma matriz de linhas de ação que permitisse estruturar um modelo de
sinalização de potenciais focos de inovação sobre o território, alargado a novas temáticas ou aprofundando as temáticas
identificadas. Estabeleceu-se uma abordagem ao potencial intrínseco do território e à capacidade que este detém de
superar as próprias debilidades estruturais que apresenta, corporizando uma agenda para a inovação e traduzindo
necessariamente a riqueza e diversidade territorial da Região Centro, assim agrupada: (i) a inovação rural, inerente à própria
natureza e matriz económica do território, que estabeleça a ligação entre a ruralidade identitária e os novos modelos de
negócio alinhados com a filosofia sustentável e de baixo impacte da Economia Verde; (ii) soluções específicas no âmbito do
sistema de mobilidade e acesso a serviços públicos, assim como de criação de emprego, para os territórios de baixa
densidade; (iii) redes de cidades sustentáveis, criativas e inteligentes, que mobilizem as oportunidades de uma estratégia
de dados abertos, de conceção de novos produtos/serviços que saibam tirar partido da informação pública gerada por
sistemas de sensorização/monitorização, da sustentabilidade do emprego, do sistema de participação, dos modelos de
educação e aprendizagem, do equilíbrio social e demográfico e da relação de complementaridade entre as dimensões rural
e urbana das cidades; (iv) um desenvolvimento que assenta sobre os recursos endógenos, na dinamização da atividade
turística, pela valorização do singular potencial da região, na diversidade que permite a definição de novos produtos
turísticos, diferenciadores, que integrem canais diversificados de distribuição, e que permitam afirmar a qualificação
regional do turismo, com particular enfoque nas dimensões temáticas da saúde e bem-estar, da natureza, da cultura e
património, da ruralidade e das experiências únicas.

O processo de construção da RIS3 do Centro foi muito participado (CCDRC, 2016b), com base em órgãos de governação próprios (a
funcionar desde 2013), em grupos de trabalho definidores das principais linhas de ação (desde 2015), tendo registado um processo
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de consulta pública (no final de 2016) e o início da experiência de encontros de descoberta empresarial em duas fileiras ou cadeias
de valor (já em 2017).

3. PRINCIPAIS SINGULARIDADES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA RIS3 DO CENTRO DE PORTUGAL:
AS FORÇAS, AS OPORTUNIDADES, AS FRAQUEZAS E AS AMEAÇAS
Se cada estratégia regional de especialização inteligente deve procurar encontrar as especificidades que podem assegurar o sucesso
dos instrumentos de política desenhados com base no seu desenho, não é de esperar que os processos de construção e de
desenvolvimento das estratégias corram todos da mesma forma. Existem, é certo, objetivos a atingir (análise do contexto regional e
do potencial de inovação; definição de um modelo de governação: participação e liderança; elaboração de uma visão global,
partilhada, para o futuro da região; identificação das prioridades; definição do policy mix – combinação de instrumentos e políticas
– e do plano de ação; integração de mecanismos de monitorização e avaliação). Mas cada região fez, faz e fará o seu próprio caminho.
No caso do Centro de Portugal, são em especial relevantes os aspetos relacionados com o modelo de intervenção desenhado (figura
4) e as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que se sintetizam no quadro 2, inspirado na metodologia SWOT.

Figura 4 | O modelo de intervenção para o desenvolvimento da RIS3 do Centro
Quadro 2 | Matriz SWOT do processo da RIS3 do Centro
Forças
Um processo muito participado, totalmente bottom-up, sem condicionamentos e interligando agentes de inovação
Órgãos de governação específicos em funcionamento desde o início
do processo
Uma estratégia RIS3 definida em consonância com o Plano de Ação
Regional e inspirando o Programa Operacional Regional
Uma RIS3 não setorizada, muito intersetorial e transetorial,
permitindo fertilizações cruzadas
Uma RIS3 fácil de explicar e de perceber, muito pragmática (o foco nas
linhas de ação)
Oportunidades
Quatro plataformas de inovação como parte integrante do processo
de construção e de desenvolvimento
Eventos de descoberta empresarial como fontes inspiradoras de
projetos RIS3
Forte dimensão de internacionalização como forma de afirmação da
estratégia regional

Fraquezas
Fraca articulação com a Estratégia Nacional de Especialização
Inteligente (ENEI)
Inexistência de uma clara e pujante política nacional de ciência e
tecnologia
Pouco peso da RIS3 nas decisões de aprovação de projetos no âmbito
da inovação produtiva
Pouca seletividade (o risco do “tout-venant”) e pouco incentivo à
priorização de iniciativas fortemente alinhadas com a RIS3
Maior dificuldade de mobilização das empresas para os projetos RIS3
Ameaças
Ausência de mecanismos de financiamento que garantam que os
projetos RIS3 são prioritários
Dificuldade de concretização de alguns eixos programáticos relevantes
para a agenda de inovação
Dificuldade de monitorização da estratégia regional, desde logo pelos
seus reflexos temporais diferidos

Do lado das fraquezas e das ameaças, avultam as questões (i) de articulação com o nível nacional, (ii) do relativamente baixo relevo
dos critérios RIS3 na aprovação dos projetos (em especial no que respeita à inovação produtiva), (iii) da reduzida seletividade do
alinhamento com a RIS3 para garantir o financiamento preferencial e a implementação dos projetos mais inovadores e
disseminadores, (iv) da ausência de instrumentos específicos de financiamento e (v) da complexidade da monitorização da RIS3.
Do lado das forças e das oportunidades, parecem sobressair os assuntos processuais (participação e envolvimento dos agentes,
governação, entrosamento com a estratégia regional em geral, a construção e o desenvolvimento baseado em quatro frutuosas
plataformas de inovação – um modelo que veio a ser adotado a nível europeu, a adesão aos processos de descoberta empresarial,
de geometria variável e o benchmarking resultante da dimensão internacional que o processo foi adquirindo) e duas caraterísticas
do “produto” (a sua natureza de transetorialidade e o foco em linhas de ação muito concretas).

4. CONTRIBUTO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA AGENDA REGIONAL DE INOVAÇÃO
Como se referiu, a Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3) foi tornada obrigatória pela
Comissão Europeia neste período de programação, como condição prévia, levando à identificação das áreas prioritárias para
atribuição de fundos à investigação e inovação.

198

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Deste modo, os projetos apoiados no âmbito do objetivo temático 1 "Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
inovação" devem estar alinhados com a RIS3 do Centro, sendo esse alinhamento uma condição de admissibilidade e de mérito. Para
um conjunto de outros objetivos temáticos e de prioridades de investimento – que convergem para criar condições de maior
competitividade do sistema regional de inovação – a RIS3 constitui também um referencial importante, pelo que o alinhamento dos
projetos com a RIS3, não sendo obrigatório, é desejável (pela sua elevada ponderação no mérito dos projetos). É o caso do objetivo
temático 3 “Reforçar a competitividade das PME” – enquadrando instrumentos de apoio ao investimento na qualificação, na
internacionalização, no empreendedorismo e na inovação – que são fundamentais para a consolidação da economia da Região
Centro.
O alinhamento com a RIS3 do Centro tem sido usado na avaliação do mérito dos projetos com investimento na região que se
candidatam ao Portugal 2020 (CCDRC, 2017), designadamente no âmbito do sistema de incentivos às empresas, do sistema de apoio
a ações coletivas (SIAC) e do sistema de apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico (SAICT), seja através do Centro 2020 ou
do Compete 202044.
Até final de 2016, o sistema de incentivos às empresas absorvia a quase totalidade das candidaturas aprovadas sujeitas a análise do
alinhamento com a RIS3 do Centro (figura 4), sendo as aprovações no SIAC muito pouco expressivas. Em número de aprovações
destacava-se o sistema de incentivos à qualificação e internacionalização das PME, seguido do sistema de incentivos à inovação. No entanto,
em termos de incentivo aprovado, destacava-se claramente o sistema de incentivos à inovação, responsável por 74% do fundo
comunitário aprovado, o que decorre dos valores médios de investimento nesta tipologia, e consequentemente de incentivo, serem
muito superiores aos dos restantes instrumentos.
Candidaturas aprovadas

Incentivo aprovado

Figura 4 | Distribuição das candidaturas aprovadas sujeitas a análise do alinhamento com a RIS3 do Centro, por Tipologia de
Instrumento (31 de dezembro de 2016)
Para efeitos da análise do grau de alinhamento dos projetos com a RIS3 do Centro consideraram-se três tipologias: sem alinhamento
(candidaturas com pontuação 2,00 e 2,50 no critério da RIS3), alinhado (pontuações de 3,00 a 4,00, inclusive) e fortemente alinhado
(pontuações de 4,50 e 5,00). Deste modo, até final de 2016, 86,0% dos projetos aprovados que tinham sido sujeitos à análise do seu
alinhamento com a RIS3 do Centro evidenciavam enquadramento com a estratégia (figura 5). No entanto, apenas 33,5%
apresentavam um alinhamento forte. A análise por tipo de instrumentos evidencia uma predominância de projetos fortemente
alinhados com a RIS3 do Centro no SI I&DT (70,5%) e de projetos “simplesmente” alinhados no SIAC, SI inovação e SI à qualificação e
internacionalização das PME. Nesta última tipologia existia igualmente um número considerável de projetos sem alinhamento com
a RIS3 (20,8%).

Figura 5 | Distribuição das candidaturas aprovadas sujeitas à análise do alinhamento com a RIS3 do Centro, por Tipologia de
Instrumento e Grau de Enquadramento na RIS3 (31 de dezembro de 2016)
Saliente-se a quase inexistência de candidaturas sem alinhamento no SI I&DT, dado tratar-se de uma condição de admissibilidade
para as candidaturas com investimento apenas na Região Centro. Estes projetos, porque visam investimentos em investigação e

44

O alinhamento com a RIS3 do Centro também é utilizado na avaliação da admissibilidade de alguns projetos, mas esse âmbito não será aqui analisado.
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desenvolvimento tecnológico e envolvem, em muitos casos, entidades do sistema científico e tecnológico, revelam uma tendência
de maior alinhamento com a RIS3 do que os projetos candidatos às restantes tipologias.
A grande maioria dos projetos alinhados com a RIS3 do Centro (figura 6) foram enquadrados na plataforma “Soluções industriais
sustentáveis” (73%), o que pode ser justificado pela predominância da atividade industrial nas candidaturas aprovadas e sujeitas à
análise do alinhamento com a RIS3 do Centro.

Figura 6 | Distribuição das candidaturas aprovadas sujeitas à análise do alinhamento com a RIS3 do Centro, por Plataforma de
Inovação (31 de dezembro de 2016)
Esta predominância de alinhamento de projetos industriais parece enquadrar-se com o que seria de esperar, uma vez que a Região
Centro é um espaço territorial que nunca se desindustrializou. Por outro lado, a inovação produtiva – concentrada em projetos no
âmbito da Economia Circular, da sustentabilidade de processos e produtos, do uso eficiente de recursos e da desmaterialização de
processos (Indústria 4.0) – parece corresponder a uma imperiosa necessidade de modernização industrial, alinhando um desígnio
regional com prioridades nacionais e europeias, com um contributo não negligenciável da RIS3.
O papel da RIS3 do Centro na consolidação de uma agenda regional de inovação será progressivamente afirmado com iniciativas
como a permanente revisitação e densificação das linhas de ação, o fomento dos processos de descoberta empresarial (e o apoio à
concretização dos projetos que deles podem emanar), à criação de uma rede regional de brokers de inovação, ao desenvolvimento
do projeto piloto de uma Balcão de Responsabilidade Social Científica, ao estímulo de uma procura qualificada e de projeto piloto ou
estruturantes, a partir das Plataformas de Inovação ou da interclusterização, à identificação de projetos e de entidades com selo
RIS3, à qualificação de recursos humanos e à integração em redes nacionais e internacionais (CCDRC, 2016c).
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RESUMO
O ambiente de automação industrial esta cada vez mais dependente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), permitindo
a mobilidade e convergência de novas tecnologias, tais como: Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e adoção do big data
& analytics. Esse novo cenário pode tornar as redes mais vulneráveis a ataques cibernéticos, com o agravante de que os sistemas
nativos dessas redes não estão aptos a tratar requisitos de segurança da informação, e nem sempre esta preocupação é o foco
quando se pensam em mobilidade e disponibilidade da informação. Este novo cenário de transformação digital traz novos problemas
para sociedade que precisam ser tratados na perspectiva de segurança na indústria de Utilities, especificamente no trato com plantas
de tratamento de água para consumo. Assim, ante ao contexto hídrico de abastecimento, essas estão sujeitas a ataques cibernéticos
que podem, por exemplo, interferir diretamente no sistema de dosagem, contaminação da água, vazamentos de produtos químicos,
além de transbordamento de reservatório. Portanto, conforme o panorama de desenvolvimento tecnológico em que se encontra a
área de segurança da informação, objetiva essa pesquisa um levantamento dos riscos e impactos para a sociedade, no que tange a
adoção destas novas tecnologias atreladas a rede de abastecimento de água. Ao longo dos anos, os sistemas migraram por diversas
soluções tecnológicas e o percurso desse estudo denotará a análise dos impactos da adoção destas tecnologias, especialmente como
suas interferências - nos processos de tratamento de água - podem causar prejuízos enormes à sociedade.
Palavras-chave: Abastecimento de água; Internet das Coisas; Safety; Security; Transformação Digital.

ADOPTION OF IOT (INTERNET OF THINGS) IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF WATER SUPPLY SERVICES:
SCENARIOS AND SOCIAL IMPACTS
ABSTRACT
The industrial automation environment is increasingly dependent on Information and Communication Technologies (ICT), allowing
the mobility and convergence of new technologies, such as Internet of Things (IoT), cloud computing and adoption of big data &
analytics. This new scenario may make networks more vulnerable to cyber attacks, with the added disadvantage that native systems
of such networks are not able to address information security requirements, and this concern is not always the focus when thinking
about information. This new scenario of digital transformation brings new problems for society that need to be addressed from a
safety perspective in the Utilities industry, specifically in dealing with drinking water treatment plants. Thus, in the context of water
supply, these are subject to cyber-attacks that may, for example, directly interfere with the dosing system, water contamination,
chemical leaks, and reservoir overflow. Therefore, according to the technological development scenario in which the information
security area is located, this research aims to assess the risks and impacts to society, regarding the adoption of these new technologies
linked to the water supply network. Over the years, the systems have migrated through a number of technological solutions, and the
course of this study will show the impacts of adopting these technologies, especially as their interference - in water treatment
processes - can cause enormous losses to society.
Keywords: Digital Transformation; Internet of Things; Safety; Security; Water Supply.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos aumentou o número de plantas de tratamento de água e esgoto que estão automatizadas com instrumentos de
monitoramento do processo e com sistemas de controles, porém a preocupação em segurança da informação e a análise dos riscos
do processo ainda é muito incipiente nas plantas brasileiras.
Os ambientes de automação industrial estão agregados às tecnologias de comunicação que permitem a mobilidade e convergência
das tecnologias de comunicação e informação. Esse cenário tornou estas redes susceptíveis a ataques. Em contrapartida, os sistemas
nativos dessas redes não estão aptos a tratar requisitos de segurança da informação, e nem sempre esta preocupação é o foco
quando pensam em acesso a informação. Entretanto qualquer interferência nos processos de tratamento de água pode causar
prejuízos enormes à sociedade. O objetivo central desta pesquisa é de desenvolver uma análise da aplicação da tecnologia de
internet das coisa em plantas de saneamentos, avaliando desde dos ganhos da aplicação para o processo como o desenvolvimento
de uma análise de risco com avaliação qualitativa e quantitativa, que valide ou não a aplicação de uma arquitetura de internet das
coisas, tendo como base métodos existentes para análise de risco e propondo aprimoramento com modelagens matemáticas para
identificação do ganho de eficiência com a utilização de internet das coisas na operação de plantas de saneamento.
A Internet das Coisas (IoT) pode ser entendida em um de seus aspectos como esta inovação tecnológica em que tem como base uma
série de equipamentos e instrumentos de campo inteligentes e interligados que desenha um cenário totalmente automatizado com
respostas rápidas e decisões próprias. Segundo Schwab (2016:12), estamos no limiar de uma quarta revolução industrial, a chamada
revolução industrial baseada no conceito de sistemas Cyber-Physical Systems, essa quarta revolução industrial muda basicamente
três pilares: físico, digital e biológico, tendo impacto na economia, negócios, sociedade, indivíduo e governo.

201

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
As automações das plantas contribuem para o aumento do volume de negócios e ao mesmo tempo redução da mão de obra no
trabalho, mas proporcionam uma crescente complexidade de instalações e processo, facilitado pelo contínuo desenvolvimento de
projetos sofisticados de controle de processo e tecnologia de salvaguarda. Nessa perspectiva, em função desta série de mudanças
sucessivas, origina uma nova situação, a necessidade de um novo tipo de gestão de segurança de processo das plantas de
saneamento.
Ao longo dos anos, estes sistemas migraram por diversas soluções tecnológicas e desenvolveremos uma análise dos impactos e a
possibilidade de novos avanços em curto espaço de tempo.
Além de eventos físicos nossas plantas de tratamento de água estão sujeitas também a ataques cibernéticos que podem, por
exemplo, interferir diretamente no sistema de dosagem de um determinado produto químico, contaminando a água ou mesmo
levando a ocorrência de vazamentos de determinado produto, além da possibilidade de alteração de vazões de bombeamento de
uma rede de distribuição ou mesmo levar a transbordamento de reservatório.
Segundo Kroll (2006:18), a análise da vulnerabilidade de nossas plantas de tratamento de água tende cada vez mais a fazer parte da
preocupação da sociedade, porém observa-se que realizar esta atividade de quantificar e qualificar quão vulnerável encontra-se uma
planta não é uma tarefa tão fácil, pois existem muitos métodos e ferramentas disponíveis, mas nada muito simples e integrado que
possibilite quantificar a análise de risco e de falhas no cenário de segurança da informação e segurança do processo. Com recursos
disponíveis e integração a centrais de cidades inteligentes as respostas a incidentes em situações de vulnerabilidades podem ser mais
rápidas e eficientes.
Dependências mútuas nos sistemas críticos é também um ponto de preocupação, pois situações como apagões no fornecimento de
energia afeta outras infra-estruturas criticas como abastecimento de água, transporte e comunicação. A redução do risco baseado
em informações integradas das infraestruturas dos projetos de sistemas críticos segundo Flentge (2007:11), identificaram a falta de
modelos de análise de risco adequada como um dos desafios fundamentais para a proteção das infraestruturas críticas. Existe uma
necessidade óbvia de uma melhor compreensão do impacto da mútua dependência no nível geral de risco de infraestruturas críticas.
Quando os sistemas são mutuamente dependentes, uma ameaça para um sistema podem ser ameaças para os outros (Rinaldi et al ,
2001).
Este trabalho apresentará a avaliação do estudo prático de Internet das Coisas em plantas de utilidade com ênfase aos ganhos e aos
riscos.
1.1 Vunerabilidades
Uma vulnerabilidade é um elemento relacionado à informação que é passível de ser explorado por alguma ameaça, representando
assim um ponto potencial de falha conforme explica Marciano (2006:3). A exploração da vulnerabilidade pode ocorrer em um
determinado serviço ou sistema – pode ser um servidor ou sistema operacional, uma instalação física, aplicativo com falha que esteja
em execução no ambiente.
A hipótese inicial faz referência as inúmeras vulnerabilidades existentes em plantas de saneamento, especialmente com aplicações
de IoT. A partir deste contexto este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de análise de risco próprio para plantas de
saneamento e que possa validar uma arquitetura de monitoramento on-line com instrumentos e rede de automação segura. Que
aplica técnicas, das ferramentas tradicionais que possibilitem realizar a otimização combinatória para avaliar os possíveis
comportamentos dos sistemas e fornecer respostas necessárias a metodologia de análise de falha. Portanto, a proposta é aprimorar
modelos existentes, através de combinações de técnicas e modelagens para desenvolver e implementar um modelo de análise de
risco otimizado que contemple a complexidade de plantas de saneamento e que permita a interação do ambiente automatizado com
ênfase em melhores práticas de segurança do processo e segurança da informação.
1.2 Arquitetura
A arquitetura de automação industrial é representada por Moraes e Castrucci (2007:20), através de uma pirâmide, denominada
Pirâmide de Automação. Esta pirâmide tem como principal objetivo dividir os níveis dos equipamentos envolvidos de acordo com a
sua atuação na indústria. Sendo que:


Nível 1 (a base): é o nível das máquinas;



Nível 2: é o nível dos controladores digitais, dinâmicos e lógicos;



Nível 3: permite o controle do processo produtivo da planta;



Nível 4: responsável pela programação e planejamento da produção;



Nível 5 (o topo): responsável pela administração dos recursos da empresa.

Os principais componentes dessa arquitetura que devem ser contemplados no cenário da análise de risco em estudo, são: O sistema
supervisório (SCADA), RTU, HMI, PLC, instrumentos de controle e toda a infra-estrutura da rede de automação.
Verifica-se porém que essa arquitetura, até então utilizada nos modelos tradicionais de automação, com a inclusão de internet das
coisas nas redes automatizadas dos processos de controle das platas operacioonais, demanda uma atualização deste modelo de
arquitetura, passando a operar em novo layout, que incorpore novos conceitos e tecnologias, em um formato menos sequencial e
sem efeito hieraquico, como no apresentado na Figura 1.
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Figura 1: Arquitetura Automação - Moraes e Castrucci (2007:20).
Entende-se que a tendência da automação das plantas operacionais é de um modelo mais dinâmico, com maior integração entre os
diversos sistemas, que contemple novos componentes, especialmente de IoT, conforme apresentado por Azevedo (2016:98) em sua
tese de doutorado, Figura 2:
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Figura 2 – Nova Arquitetura high-level proposta por Azevedo (2016:98).
Devido ao potencial efeito de incidentes que afetam a infraestruturas críticas, Rinaldi et al. (2001) argumentam que as infraestruturas
mutuamente dependentes devem ser consideradas de forma holística. Dentro da análise de risco, no entanto, muitas vezes não é
possível analisar todos os sistemas possíveis que afetam o alvo de análise de uma só vez, portanto, precisamos de uma abordagem
modular.
Além de eventos físicos nossas plantas de serviços críticos, como tratamento de água ou mesmo de esgoto, estão sujeitas também a
ataques cibernéticos que podem, por exemplo, interferir diretamente no sistema de dosagem de um determinado produto químico.
1.3 Segurança do processo e as ferramentas de análise dos riscos
A segurança do processo relaciona qualidade, confiabilidade, manutenção, segurança das pessoas e do meio ambiente. O principal
objetivo é conhecer e controlar os riscos.
A análise de risco significa o processo de compreender a natureza do risco e determinação do nível de risco, conforme Braendeland
et al. (2010:17) define-se risco como a combinação da consequência e probabilidade de um evento indesejado.
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A necessidade por sistemas cada vez mais confiáveis está inserida em um contexto que demanda um ponto de equilíbrio a ser
alcançado, uma vez que baixa confiabilidade pode acarretar perda de vidas humanas e prejuízos materiais, porém alta confiabilidade
por sua vez pode inviabilizar financeiramente um projeto.
No desenvolvimento deste estudo abordamos algumas das normas e técnicas de mensuração e análise de risco, tais como: IEC 61508,
função reliability, HAZOP, IEC 61882, análise da árvore de falha – FTA, FMEA, ISA 99 e ISO/IEC 31000.
A norma IEC 61508 é uma norma internacional para eletro-eletrônicos e sistemas electrônicos programáveis relacionados com a
segurança do equipamento e do processo. Estabelece requisitos para garantir que os sistemas são projetados, implementados,
operados e mantidos para prover o nível de integridade de segurança requerido (SIL). Estabelece os níveis de riscos inaceitáveis que
podem promover danos físicos ao processo e danos à saúde das pessoas. O dano pode surgir para as pessoas diretamente, ou
indiretamente, como resultado de danos à propriedade ou ao meio ambiente. Esta norma é utilizada para estabelecer critérios de
segurança para processos que tem funções crítica.
A confiabilidade é centrada no estudo de falhas no decorrer do tempo. Conforme Carvalho (2008:71), desde a criação do conceito de
confiabilidade, ocorreu ao longo dos anos o desmembramento em vários ramos de aplicação como confiabilidade de equipamentos
mecânicos, confiabilidade de software, confiabilidade humana, otimização da confiabilidade, crescimento da função confiabilidade
(reliability growth), entre muitos outros. Aspectos de confiabilidade (reliability) de sistemas de segurança devem ser projetados para
ser ativado em situações de desvios de processo, para proteger as pessoas, o meio ambiente e os bens materiais.
A definição de Limnios (2007:20) de Análise de Árvore de Falha - FTA é uma técnica que visa melhorar a confiabilidade através de
análise sistemática de possíveis falhas e consequências, adotando medidas corretivas ou preventivas. É baseado na construção de
diagramas e pode utilizar abordagens diferentes para modelar, mas a forma mais comum e popular pode ser resumida em poucas
etapas. A análise envolve cinco etapas, que estão ilustradas na Figura 03.
Definir o evento indesejado para
estudar

Etapa 1

Obter o entendimento do sistema

Etapa 2

Construir a árvore de falhas

Etapa 3

Avaliar a árvore de falhas

Controlar os riscos identificados

Etapa 4

Etapa 5

Figura 03 – Etapas do FTA. Fonte: Limnios(2007)
Já a análise dos modos de falha e efeitos é definida por Palady (1997:19) como uma técnica que oferece três funções distintas:


Ferramenta para prognóstico de problemas;



Procedimento para desenvolvimento e execução de projetos, processos ou serviços;



Diário do projeto, processo ou serviço.

Como ferramenta mostra-se eficiente para prevenção de problemas e soluções. Aplicando como procedimento, oferece uma
abordagem estruturada para o desenvolvimento de projetos e processos. Finalmente, como diário, o FMEA inicia-se na concepção
do projeto, processo ou serviço, e se mantém através da vida de mercado do produto.
Cinco elementos básicos devem ser incluídos para garantir o sucesso, e, caso um dos elementos não seja atendido, a qualidade e a
confiabilidade será impactada. Na Figura 04 podem ser observados os elementos básicos.
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Figura 4: Elementos básicos do FMEA – Palady(1997:21)
Os cinco elementos da Figura 4 são definidos por Palady (1997:21):
1.

Selecionar o projeto/processo;

2.

Perguntar e responder às três perguntas?


Como pode falhar?



Por que falha?



O que acontece quando falha?

3.

Implementar um esquema para identificar os modos de falha mais importantes, com o objetivo de trabalhar neles e
melhorá-los;

4.

Priorizar os modos de falha que serão tratados em primeiro lugar;

5.

Acompanhamento se as intervenções realizadas atenderam aos objetivos, bem como realização de auditorias.

Outra ferramenta que tem sua aplicação própria é a HazOp, uma técnica de identificação de risco, que foi inicialmente desenvolvida
para analisar os sistemas de processo químico, mas foi posteriormente contemplando outros tipos de sistemas, até mesmo para
operações complexas e de sistemas de software. A HazOp é uma técnica qualitativa baseada em um brainstorming estruturado com
o objetivo de encontrar formas de comportamento do sistema que pode desviar da intenção de projeto, este desvio pode ser
incidentes indesejados (riscos).
Observa-se que os instrumentos de campo são instalados como meio de monitorar e criar as devidas camadas de proteção, a
demanda potencial de processo que são geralmente identificadas pelos perigos e operabilidade de estudo conforme IEC 61882.
Demandas do processo podem ser classificadas de acordo com sua frequência de ocorrência.
A identificação dos requisitos decorre da seleção de controles adequados para reduzir os riscos para valores aceitáveis. Já a
padronização de segurança para sistemas de automação é feita pelas normas ISA 99. As série de normas conhecida como ISA 99, é a
mais completa abordagem para segurança em processos de automação, pois define e implementa aplicações de conceito básicos
para obter os requisitos mínimos de segurança nos processos automatizados, porem esta norma em função das novas tecnologias
necessita de atualização e melhorias em seus controles, pois muitas vulnerabilidades já podem ser identificadas na arquitetura segura
porposta na ISA 99(2007), conforme explicitado na figura 5.
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Figura 5: ISA 99 – grifos do autor – ISA 99 (2007)
A principal norma de gerenciamento de risco que estabelece o padrão internacional, é a ISO/IEC 31000:2009 – General Guidelines
for Principles and Implementation of Risk Management, que por sua vez foi desenvolvida com base na norma AS/NZS 4360. O
processo de gerenciamento de risco conforme a norma ISO/IEC 31000, possui o escopo apresentado na figura 6.

Figura 6: Diagrama da ISO/IEC 31000. Fonte: ISO/IEC31000 (2009)
O principal ponto na gestão de risco é descobrir qual é o problema, o diagnóstico do risco, onde os riscos ocorrem e como tratá-los,
além de audita-los, considerando todo o processo como um fluxo cíclico. A análise de risco começa com uma descrição da situação e
indica que as ameaças poderiam ser a razão para que ele ocorra, quais as consequências e como ele poderia ser evitado. Esta
metodologia de gestão para análise de risco é representada em sete fase por Martins(2014:82) conforme figura 7, que envolve o
estanbelecimento do contexto, identificação de riscos, estimativa do risco, avaliação do risco, tratamento, verificação dos resultados
e auditorias de acompanhamentos periódicos, em um fluxo contínuo com base no PDCA, um ciclo de melhorias contínuas.
Portanto, na figura 7 verifica-se que as quatro primeiras fases são na verdade suficientes para determinar o impacto dos riscos,
enquanto que as fases cinco e seis, execução, correspondem ao processo da implantação do tratamento, mitigação dos riscos e
verificação do resultado, e na última fase indica-se a auditoria periódica que deverá ser realizada para garantir que o sistema de
análise de risco esteja sempre atualizado e evidenciando a real situação do sistema em operação.
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Figura 7:Cilco de uma Metodologia de Gestão de Risco. Fonte: Martins (2014:82)
Garantir a segurança nos processos requer um trabalho contínuo de acompanhamento e análise crítica periódica dos riscos, dos
controles implementados, dos eventos, das mudanças nos requisitos de negócio e suas prioridades, de que os controles aplicados
continuem eficientes e adequados. Além do constante estudo de novas tecnologias, de novas táticas de defesa e de novos ataques
que poderiam comprometer a segurança do sistema.

1.4 Processo de tratamento de água e seus riscos
O processo de tratamento de água no Brasil deve atender os parametros mínimos de potabilidade estabelecido na portaria do
Ministério da Saúde – MS2914/2011, além de regulamentações especificas, como as resoluções do CONAMA 357 e 396.
Na Figura 7 apresentamos o diagrama do processo de tratamento utilizado nas plantas brasileiras, o produto químico utilizado poderá
variar conforme a qualidade da água de captação e características regionais. Porém os parâmetros analisados e controlados
normalmente são os mesmos em atendimento a portaria.

Figura 7: Diagrama do processo de tratamento de água. Fonte: o próprio autor.
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Normalmente estas etapas dos processos são automatizadas e vários sensores são distribuidos nas diversas camadas de
monitoramento, possibilitando um acompanhamento online e monitoramento com maior eficiênca, conforme Figura 8 e 9.

Figura 8 – Tela do Sistema Supervisório – Captação. Fonte: o proprio autor.

Figura 9– Tela do Sistema Supervisório – Tratamento. Fonte: o próprio autor.
As vulnerabilidades em um processo de tratamento podem existir em eventos físicos, ocorrências naturais ou propositais a ataques
cibernéticos que podem, por exemplo, interferir diretamente no sistema de dosagem de um determinado produto químico,
contaminando a água ou mesmo levando à ocorrência de vazamentos de determinado produto, além da possibilidade de alteração
de vazões de bombeamento de uma rede de distribuição e levar a transbordamento.
Com a presença crescente das tecnologias em IoT no ambiente de tratamento de água, observa-se que permitem desde uma maior
segurança em função do controle de mais parâmetros ao processo, como decisões mais rápidas para evitar as não conformidades e
um monitoramento mais efetivo com informações mais transparente de cada etapa do tratamento até a distribuição, porém em
contrapartida aumenta exponencialmente as vulnerabilidades do processo, desde de falhas de equipamentos a interferência por
ataque cibernético.
Pesquisadores americanos confirmam que há vulnerabilidades nos sistemas de tratamento de água, conforme Kroll (2006:24)
pesquisadores da Força Aérea dos EUA, o Exército Corps of Engineers e Homeland Security Technologies Hach (HST) calcularam que
um ataque a sistemas de distribuição de água potável pode ser montado com baixo investimento entre US$ 0,05 e US$ 5,00 por
morte, utilizando técnicas rudimentares, e com a capacidade de atingir milhares de americanos em apenas poucas horas através de
um método conhecido como ataque de refluxo. Técnica que utiliza o sistema de hidrante de incêndio e uma pequena bomba para
injetar material contaminante no sistema, que seria rapidamente distribuído para as torneiras dos americanos. Devido à vasta
extensão da rede de distribuição, a garantia física do sistema de contra-ataque, se torna impossível, conforme afirma Kroll (2016:2).
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Conforme Krutz (2016:23) a importância da análise de falhas tem aumentado nas últimas décadas devido à complexidade dos
sistemas e as críticas implicações em decorrência de simples falhas. Assim como o assunto de segurança da informação não foi
inicialmente uma prioridade no ambiente dos sistemas de controle, pois tradicionalmente estes sistemas eram constituídos de
equipamentos isolados, não conectados à rede de negócios ou mesmo à grande rede da Internet, pois raramente, necessitavam de
integração com outros sistemas, normalmente a interconexão destes sistemas dava-se através de redes e protocolos proprietários,
eram formados de sistemas proprietários e tecnologias dedicadas, eram compostos de sistemas fechados e sem nenhuma
conectividade externa. Porém esse cenário tem sofrido grandes alterações nas últimas décadas, desde da utilização do sistema
operacional Microsoft Windows como base para os sistemas SCADA que convergem para sistemas abertos e, em alguns casos,
conectados à rede corporativa ou até mesmo à internet. Além do início de utilização de Internet das Coisas com diversas soluções
que são portadas para as API´s da Microsoft; a adoção de padrões de rede como a Ethernet e os protocolos de interconexão de
mercado, que trouxeram para os sistemas de controle um cenário mais “aberto” e “menos proprietário”, ou seja, mais heterogêneo.

2. RESULTADO E CONCLUSÃO
Diante deste cenário fica claro que uma nova abordagem deve ser estudada, pois a análise de risco das plantas de saneamento tende
cada vez mais a fazer parte da preocupação da sociedade, porem observa-se que realizar esta atividade de quantificar e qualificar
quão vulnerável encontra-se uma planta não é uma tarefa fácil, pois existem muitos métodos e ferramentas disponíveis, mas nada
muito simples e integrado que possibilite quantificar a análise de risco e de falhas no cenário de segurança da informação e segurança
do processo.
É simples a relação entre confiabilidade e custo, normalmente a confiabilidade de um sistema cresce de maneira proporcional aos
recursos financeiros investidos para este propósito, tais como: redundância, utilização de políticas de manutenção mais adequadas,
utilização de políticas de segurança, capacitação dos envolvidos, equipamentos de melhor qualidade, etc.
Os ambientes de automação dos processos estão agregando às tecnologias da Internet das Coisas, que permitem a mobilidade e
convergência das tecnologias, porem muitas vezes em detrimento da segurança, tornando estas redes susceptíveis a ataques.
A demanda por sistemas mais confiáveis faz parte de um contexto de interesses conflitantes que envolvem a minimização de gastos
e maximização de lucros. A análise de risco busca identificar o ponto de equilíbrio a ser alcançado uma vez que baixa confiabilidade
pode acarretar perda de vidas, além de prejuízos ambientais e prejuízos materiais.
Em uma das plantas estudadas durante a pesquisa se observou os seguintes resultados com a implantação da automação e de
algumas tecnologias já com o conceito de IoT, dentre as melhorias podemos citar:


Agilidade e autonomia no processo de tomada de decisão, pois com programações especificas as mesmas foram
automatizadas, baseada nas decisões dos equipamentos e tendo como parâmetro os valores conhecidos;



A integração dos mais diversos componentes e fabricantes, pois trata-se de uma arquitetura aberta com protocolo de
comunicação igualmente aberto;



Utilização de dados históricos para prever necessidades, colaborando com toda a cadeia de suprimento para atender à
demanda;



A partir de um local remoto, conseguimos gerenciar a planta e ter o controle e o uso definido por processos automatizados,
além de desenvolver indicadores comparativos entre plantas similares;



Através do uso de aplicativos App para plataforma móvel foi possível realizar a interação com a comunidade usuária, com
input realizado pelo usuários e feedback com o retorno após a correção do problema apresentando diretamente pelo
sistema online.



Possibilitou uma maior visibilidade das instalações de ativos e melhorar o desempenho e análise de dados;



Utilização de dados em tempo real sobre eventos climáticos para antecipar as mudanças na disponibilidade ou
necessidades de recursos;



Propiciar aos consumidores um maior controle e visibilidade do consumo e dos recursos residencial e da cidade para
direcionar esforços na conservação do recurso;



Utilização dos dados para descobrir melhoria nos procedimentos e, assim, proporcionar um melhor atendimento aos
cidadãos;



Melhoria na precisão das leituras dos medidores de água com maior frequência;

Durante a proposição deste trabalho, verificou-se a existência de uma vasta coleção de referências (artigos, normas, livros,
dissertações e teses) tratando do tema de Segurança da Informação, Ciberataques, Ciberterrorismo e Segurança de Automação.
Apesar desta diversidade, não se encontra facilmente um desenvolvimento prático com ênfase em plantas de tratamento de água,
com abordagem metodológica que contemple segurança do processo (safety).
Portanto existe a carência de pesquisa que contemple a segurança de processo (safety) e segurança da informação (security),
principalmente em plantas de tratamento de água. Mesmo com a alta vulnerabilidade das plantas de tratamento de água e o impacto
que podem causar a sociedade na ocorrência de ataques ou erros operacionais.
A também há uma ausência de aplicação de tecnologia de análise de risco, verificação de falhas e de maiores investimentos em
segurança do processo para plantas de saneamento.
Observa-se a importância de desenvolvimento de pesquisas referentes a ataques a sistemas de utilidades em função de constantes
ameaças de ataques ciberterroristas, especicalmente nesta nova fase da Industria 4.0, com a aplicação de tecnologias IoT.
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RESUMO:
O presente trabalho tem a intenção de aplicar um modelo de análise para o estudo das políticas públicas norteado pela teoria de
estruturação do sociólogo Antony Giddens. Todavia são anexados métodos secundários para se chegar à análise estruturacionista,
uma vez que o modelo subdivide-se em polo da estrutura e polo da ação, característica da unidade de análise chamada por Giddens
de dualidade da estrutura. No polo da estrutura é realizada uma análise institucional descritiva, onde são abordadas as características
territoriais, intersetoriais e administrativas do Programa Federal Territórios da Cidadania. No polo da ação é realizada uma análise
de conduta estratégica, e serão destacados discursos que representem um conhecimento mútuo dentre os agentes públicos
envolvidos na execução do Programa Territórios da Cidadania, na região do Sertão de Minas, que abrange 17 municípios entre as
regiões Central e Norte do Estado de Minas Gerais. Avalia-se que a política pública gerou uma memória comum nos agentes públicos
que apontam falhas e propõem mudanças estruturais que permitam a política pública cumprir suas atribuições.
Palavras-chave: Teoria da Estruturação, metodologia, política pública

STRUCTURATIONIST ANALYSIS OF THE "CITIZENS 'TERRITORIES" PROGRAM: APPLICATION OF AN ANALYSIS MODEL
ABSTRACT
The present work intends to apply a model of analysis to the study of public policies guided by the structuration theory of the
sociologist Antony Giddens. However, secondary methods are attached to arrive at structuralist analysis, since the model is
subdivided into poles of structure and pole of action, characteristic of the unit of analysis called by Giddens of structure duality. At
the poles of the structure a descriptive institutional analysis is carried out, where the territorial, intersectoral and administrative
characteristics of the Federal Territorial Citizenship Program are addressed. At the center of the action is an analysis of strategic
conduct, and will be highlighted speeches that represent a mutual knowledge among the public agents involved in the
implementation of the Citizenship Territories Program, in the region of Sertão de Minas, which covers 17 municipalities between the
Central and North of the State of Minas Gerais. It is evaluated that the public policy generated a common memory in the public agents
that point out failures and propose structural changes that allow the public policy to fulfill its attributions.
Keywords: Theory of Structuring, methodology, public policy

1. INTRODUÇÃO
Na grande área das ciências sociais aplicadas, estudos têm evidenciado que a dimensão administrativa do desenvolvimento deve ser
cada vez mais observada sob o viés da territorialidade, ou seja, “com as formas com as quais os grupos se organizam para fazer a
gestão e defender ou integrar seu território” Perico (2009: p. 39).
O objetivo deste trabalho é colocar em evidência e analisar a perspectiva dos agentes públicos em relação ao compartilhamento do
poder decisório no “Território da Cidadania Sertão de Minas” (Brasil) - buscando responder a seguinte questão: Quais os principais
discursos sobre o processo de implementação da política pública “Territórios da Cidadania”, proferidos pelos agentes públicos
envolvidos?
Este trabalho está dividido 4 etapas. Na primeira etapa é apresentado o percurso teórico, em que é abordada a teoria que dará
sustentação a pesquisa (teoria da estruturação).
No segundo momento é abordado o modelo de análise, onde se pretendeu elucidar como a teoria da estruturação pode analisar
uma política pública. Será apresentado uma unidade de análise que possui o lastro da teoria da estruturação de Antony Giddens com
sua concepção de dualidade da estrutura. Este conceito será aplicado como a dualidade da política pública. Já existem na literatura
abordagens que definem o conceito de política pública como um ciclo que não desassocia a estrutura da ação. E este trabalho visa
contribuir nessa perspectiva.
Prosseguindo, na terceira etapa são abordados os dois polos estruturacionistas; o polo da estrutura com sua natureza tecnoburocrática e o polo da ação, com sua natureza hermenêutica. No polo da estrutura o foco de análise recairá sobre a dimensão
institucional da política pública. Os conceitos que fundamentam essa análise são – princípios e propriedades estruturais. Por princípios
estruturais o trabalho destaca as seguintes características institucionais: territorialidade, intersetorialidade e gestão social, onde as
propriedades estruturais são as regras e os recursos que dão forma (institucional) a essa política em seu contexto (institucional), ou
seja, as leis, decretos, instruções normativas, estatuto, materiais de mídia, etc.
No polo da ação, busca-se a memória comum que a política pública gerou nos indivíduos (agentes públicos) diretamente envolvidos.
Os conceitos centrais são conhecimento mútuo e consciência discursiva. Este trabalho parte da premissa de que a incidência de uma
política pública num determinado território, gera rotinas e expedientes, e que as consequências das ações empreendidas em nome
de tal política nem sempre são como se premedita.
Por fim, são realizadas considerações gerais do trabalho numa perspectiva que integre estrutura e ação sob o ponto de partida
ontológico proposto, ou seja, o enfoque estruturacionista.
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2. TEORIA DA ESTRUTURAÇÃO
A contribuição original da teoria da estruturação “diz respeito à retradução e reinterpretação de um problema clássico, e de certa
forma fundante, da própria investigação sociológica, qual seja, a relação entre indivíduo e sociedade” Costa (2004: p. 81).
A teoria da estruturação baseia-se, fundamentalmente, na premissa de que o dualismo objetivismo-subjetivismo (ou estrutura- ação)
deve ser superado, ou melhor, reconstituído como dualidade – a dualidade da estrutura Giddens (1989: p. xvii). Essas duas palavras
(dualismo e dualidade) embora muito semelhantes ortograficamente são na realidade de sentidos frontalmente opostos. Domingues
(2008) argumenta que a teoria da estruturação tem uma clara unidade de análise: a “dualidade da estrutura”. Por seu intermédio,
estrutura e ação, podem ser articuladas. É uma versão da sociologia atenta ao mesmo tempo à capacidade reflexiva dos atores e ao
condicionamento de estruturas prévias.
Para a noção de ação, a teoria foca nos atores individuais. No enfoque estruturacionista, “os atores são sempre reflexivos e podem
alterar seu comportamento a qualquer momento, o que produz um fluxo constante de mudança social” Domingues (2008: p. 64).
Giddens (1989) citado por Cohen (1999: p. 409) dá atenção “a uma característica da conduta humana: o poder de intervir no curso
dos acontecimentos ou no estado de coisas”.
Já para a noção de estrutura, Giddens atribui um caráter de restringir a ação dos agentes, sendo ao mesmo tempo, a possibilitadora
de sua ação. Ou seja, a estrutura é composta por regras e recursos que definem os parâmetros da ação do agente que
simultaneamente fornece tais instrumentos para agir, ou não, quando inexistentes Domingues (2008). Esse continuum da
reprodução social no espaço-tempo é chamado de recursividade. Ou seja, é o movimento que vai institucionalizando características
nos sistemas sociais, inserindo ou transformando rotinas, reproduzindo e alterando a sociedade Giddens (1989).
Em síntese, essa unidade de análise baseia-se na concepção de que as propriedades estruturais dos sistemas sociais são
“simultaneamente o meio e o resultado das práticas que constituem esses mesmos modelos” Giddens (1989: p. 43). Ainda segundo
Giddens (1989), as estruturas sociais são tanto constituídas pela atuação humana como, também, e ao mesmo tempo, são o meio
dessa constituição.

3. METODOLOGIA
Giddens (1989) propõe a “análise de conduta estratégica”, para se analisar a ação. E a “análise institucional” para se analisar a
estrutura. Ao não criar um método adequado à dualidade, Giddens (1989) abriu precedente para que a metodologia da dualidade da
estrutura possa ser descrita como: “polo da ação e polo da estrutura” Domingues (2008: p. 67). O que para seus críticos, deixa-o
alinhado com os princípios do funcionalismo e o naturalismo mesmo não sendo essa sua intenção. Dentro dessa perspectiva os
valores são os indicadores do polo da ação enquanto as regras e recursos indicam a estrutura.
Com a Figura 1 tem-se a intenção de sintetizar uma proposta de um modelo de análise estruturacionista, a partir da revisão de
literatura, utilizada neste trabalho.

Figura 1 Modelo de análise fundamentado na teoria da estruturação
Fonte: Elaboração própria baseada em Domingues (2008) e Giddens (1989)

Observando-se a Figura 1, no polo da ação, a dimensão em análise é norteada pelo conceito - Conhecimento Mútuo, que para Giddens
(1989: p. 440), é “a condição necessária de adquirir acesso a descrições válidas de atividade social via consciência discursiva”. O que,
por sua vez, representa “o que os atores são capazes de dizer, ou expressar verbalmente, acerca das condições sociais, incluindo
especialmente as condições de sua própria ação” Giddens (1989: p. 440). Nessa perspectiva, o conhecimento mútuo relacionado a
uma dada política pública está relacionado com a interpretação que os atores participantes da política são capazes de realizar a
respeito da própria política e de sua própria ação. No polo da estrutura a dimensão em análise norteia-se pelos conceitos; (i)
Princípios e (ii) Propriedades Estruturais. Por princípios estruturais endente Giddens (1989, p. 443) serem “os princípios de
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organização de totalidades sociais; fatores envolvidos no alinhamento institucional global de uma sociedade ou tipo de sociedade”.
E as propriedades estruturais são as “características estruturadas de sistemas sociais, sobretudo as institucionalizadas, estendendose ao longo do tempo e do espaço” Giddens (1989: p. 443).
No polo da estrutura foi realizada uma análise institucional nos dizeres estruturacionistas. Optou-se para tanto, a realização de uma
pesquisa documental e cartográfica. Para tanto foram consultados documentos, leis e materiais de divulgação, etc. e organizados
como um dossiê descritivo.
No polo da ação são abordados os aspectos da ação dos agentes públicos em relação ao programa “Território da Cidadania Sertão
de Minas”. O objetivo foi analisar os resultados da monitoração reflexiva da ação ou reflexividade que os agentes públicos fazem a
respeito das consequências geradas a partir da incidência dessa política pública nos 17 municípios do “território”. Giddens chama
essa técnica de análise de conduta estratégica. Os conceitos estruturacionistas que norteiam essa análise são; conhecimento mútuo,
consciência discursiva e consequências impremeditadas da ação. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas
realizadas com os agentes públicos envolvidos com a política pública. Estes dados passaram pela metodologia da análise crítica do
discurso, tratado a segui em tópico específico.
As regras e recursos de uma política pública são as características institucionais “impessoais” da política pública, seus regulamentos
e atribuições. Os Valores são os indicadores para analisar o Conhecimento Mútuo dos indivíduos por meio da linguagem, os valores
são expressos via consciência discursiva tornando se objetos a serem analisados.
3.1 A Análise Crítica do Discurso
Phillips; Sewell e Jaynes (2008) discutem uma peculiar maneira de análise do discurso: a análise crítica do discurso. Essa técnica foi
desenvolvida por Normam Fairclough e seus colaboradores, a partir de 1992, como uma resposta às abordagens analíticas que antes
tinham um foco muito estreito sobre os aspectos microlinguísticos do discurso, negligenciando assim seus aspectos macro sociais.
Para estabelecer uma ligação metodológica entre a escala micro, de uso da linguagem cotidiana, e a escala macro, da estrutura social,
esse enfoque trata de usar a linguagem como um objeto e também como uma prática social.
Para Stubbe et al. (2003), a análise crítica do discurso, diferentemente de outras abordagens, exige do analista a investigação da
gama mais evidente do discurso para identificar padrões macrodiscursivos. E, embora isto não exclua uma análise detalhada de
pequenos trechos, em geral, essa abordagem requer uma transcrição muito menos detalhada dos dados do ponto de vista gramatical.
De acordo com Phillips et al. (2008), todos os indivíduos produzem “textos”, isto é, se envolvem nas práticas discursivas do cotidiano,
tendo assim possibilidade de moldar conceitos, objetos e posições de sujeito. O resultado “é um conjunto ambíguo e contestado de
estruturas discursivas cheio de contradições e sujeita a contínuas negociações quanto ao seu significado e aplicação” Phillips et al.
(2008, p. 773).
Considerando o discurso como a conexão entre os textos e o contexto social, surge um quadro para a consideração de como a
produção de conjuntos de textos leva à mudança ou à estabilidade no contexto social e vice-versa. Dessa forma, ao fornecer uma
ligação entre o nível micro e o macro através do meso nível, a análise crítica do discurso oferece uma abordagem para explorar os
processos de formação discursiva e a construção social da qual macrofenômenos sociais e atos de sentido individual emanam Phillips
et al. (2008: p. 779). A figura 2 tem a intenção de expressar graficamente o modelo de análise.

Contexto
Discurso
Texto

Figura 2 Modelo de análise: consorciado entre construcionismo e análise crítica do discurso.
Fonte: Baseado em Phillips, Sewell & Jaynes (2008).

O modelo se caracteriza pelas suas três dimensões consorciadas: (i) a macro dimensão representando o contexto histórico e cultural;
(ii) a meso dimensão representando o objeto pesquisado e (ii) a micro dimensão representando os dados primários da pesquisa de
maneira geral.
3.2 Pesquisa de Campo
Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em 2012. Primeiramente foi encaminhada uma carta institucional de
apresentação do pesquisador aos chefes de gabinetes das 17 prefeituras do “Território Sertão de Minas”. Nos municípios foram
realizadas ligações telefônicas ou abordagens nas prefeituras municipais na intenção de marcar as entrevistas presenciais com os
representantes do poder público municipal no conselho territorial. A entrevista foi semiestruturada, formada por um roteiro de
perguntas, e contou com auxílio de um banner contendo três ilustrações: (i) um mapa do Brasil com polígono de todos os territórios
homologados, (ii) um mapa do “Território Sertão de Minas”, e (iii) um mapa fruto de pesquisa exploratória. Sendo que os dois
primeiros mapas serviram de material didático e apoiaram a introdução dos agentes públicos ao assunto da pesquisa. O mapa
exploratório foi apresentado aos agentes públicos no intuito destes o subsidiarem com mais informações que digam respeito a
aspectos estruturais ou tecno-burocráticos. Simultaneamente, esse mapa foi servindo de cenário para a entrevista semiestruturada.
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As entrevistas foram gravadas e transcritas. Obteve-se êxito em 16 dos 17 municípios, além de outras quatro entrevistas com
representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
(IDENE), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) e de uma associação de municípios, alcançando um total de
20 entrevistas.

4. POLO DA ESTRUTURA – CONTEXTO TÉCNICO-BUROCRÁTICO.
O Programa Territórios da Cidadania é uma política pública lançada pelo Governo Federal e coordenada pela Casa Civil da Presidência
da República e executada pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi instituída
pelo Decreto de 25 de fevereiro de 2008.
O programa Territórios da Cidadania é formado por um conjunto de 180 ações divididas em sete subconjuntos: (1) Direitos e
desenvolvimento social, (2) Organização sustentável da produção, (3) Saúde, saneamento e acesso a água, (4) Educação e cultura,
(5) Infraestrutura, (6) Apoio a gestão territorial e (7) Ações fundiárias. Após a apresentação dessa matriz, o Colegiado Territorial
discute as ações e indicam demandas e/ou prioridades. O resultado disso é um plano de execução, um roteiro que será a base para
o monitoramento e o controle social das ações pactuadas no Território. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento
Territorial/Ministério do Desenvolvimento Agrário para a criação de um território da cidadania são levados em consideração diversos
critérios, dentre os quais pode-se destacar: Ruralidade; Presença de assentados de reforma agrária e agricultura familiar; Presença
de pescadores artesanais; Presença de povos indígenas; Presença de quilombolas; Maior concentração de beneficiários de Bolsa
Família; Baixo IDH; Baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; Tipologia negativa na Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR) do Ministério da Integração Nacional. Existem 120 territórios decretados. Brasil (2012).

Figura 3 Mapa dos Territórios da Cidadania
Fonte: Brasil (2012)

Outra característica própria do programa é seu modelo de gestão. Dividido em Comitê Gestor Nacional, Comitê de Articulação
Estadual e Colegiado Territorial, que buscam executar/implementar as diferentes ações públicas federais. É uma tentativa
institucional de parceria entre governos federal, estaduais e municipais e as organizações da sociedade civil, criando espaços públicos
de deliberação e planejamento. De acordo com o MDA os números do programa são:
Quadro 5 Números do programa territórios da cidadania
Item
Municípios
População
População Rural
Agricultura Familiar
Assentados Reforma Agrária
Bolsa família
Comunidades Quilombolas e
Terras indígenas
Pescadores artesanais
Fonte: Brasil (2012)

Número de beneficiários
1.852
42,4 milhões
13,1 milhões
1,9 milhão de famílias
525,1 mil famílias
3,9 milhões de família
810
317
210,5 mil famílias

Porcentagem do total do país
32,9%
23%
46%
46%
67%
35,6%
66%
52%
54%

4.1 O território “Sertão de Minas”
O Território Sertão de Minas está localizado no Estado de Minas Gerais, abrange uma área de 24.288,10 Km² e é composto por 17
municípios: Augusto de Lima, Bocaiúva, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Engenheiro Navarro, Felixlândia, Francisco Dumont,
Guaraciama, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morro da Garça, Olhos D’Água, Presidente Juscelino, Santo Hipólito e Três Marias.
Brasil (2012).
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Figura 4 Mapa do Território Sertão de Minas
Fonte: Brasil (2012).

A população total do território é de 247.546 habitantes, dos quais 45.804 vivem na área rural, o que corresponde a 18,50% do total.
Possui 5.137 agricultores familiares e 1.038 famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,73. Brasil (2012), Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária/INCRA (2012).
O colegiado territorial está sem atividade desde o início de 2010. As reuniões costumavam ocorrer uma vez por mês de forma
itinerante. Nessas reuniões os diferentes agentes pleiteavam e planejavam diversos projetos, montavam agendas, faziam orçamentos
(projetos, tais como: melhoramento genético bovino, estímulo a feiras locais por meio de “kit feira”, apoio a atividades agrícolas e
infraestrutura).
Esse colegiado foi um fórum fortemente marcado pela presença de instituições que representam o setor rural. Houve apenas uma
formação, embora tenha ocorrido a mudança de um ou outro representante. O Colegiado Territorial é formado por representantes
de 31 associações da sociedade civil, 17 instituições do poder público municipal, 5 do poder público estadual e 3 conselhos municipais
de desenvolvimento rural sustentável, num total de 56 instituições. O colegiado subdividia-se em grupo gestor, secretaria executiva
e núcleo técnico Favareto (2006).

Figura 5 Modelo de gestão do Território Sertão de Minas
Fonte: Brasil (2012)

De acordo com o regimento interno, “o Território Sertão de Minas propicia um espaço de participação, discussão, proposição,
deliberação, implantação, gestão e controle social de políticas públicas de desenvolvimento e tem funcionamento permanente”
(Art.1º Estatuto Sertão de Minas).
O território “Sertão de Minas” possui uma sala no prédio da secretaria municipal de agricultura de Curvelo, onde estão reunidos
documentos e materiais de mobilização e esclarecimento. Foram feitos folders, banners, dois informativos “jornalzinho” e existe uma
pasta com recortes de jornais que circulam na região com notícias do “Território Sertão de Minas”. Consta no orçamento do Território
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para 2009, R$ 93.594.536,56. Brasil (2012). A secretaria executiva está parada desde 2010. O livro de atas não foi disponibilizado pelo
último articulador territorial para a realização desta pesquisa.

5. POLO DA AÇÃO: CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO DO TERRITÓRIO “SERTÃO DE MINAS” E SEUS DISCURSOS.
5.1 Macro (contexto)
Utilizando como referência os três principais municípios das microrregiões que compõem o Território Sertão de Minas (Bocaiuva,
Curvelo e Três Marias), será traçado uma breve contextualização sócio-histórica.
A pesquisa documental revelou que a primeira expedição a penetrar nessa região mineira foi a de Espinosa e Navarro, que partiu de
Porto Seguro no dia 13 de junho de 1553 e foi se dispersando, deixando componentes que, escolhendo as melhores terras, foram
povoando a região. O município de Bocaiuva, localizado na região Norte do Estado, fica a 369 km de Belo Horizonte e 42 km de
Montes Claros. Em 1873 o município foi desmembrado dos municípios de Monte Claros e Grão Mogol. Essa proximidade de Montes
Claros sempre interferiu tanto positivamente, quanto negativamente no desenvolvimento do município, pelo fato de Montes Claros
ser o maior centro comercial do norte mineiro e o segundo maior entroncamento rodoviário do país. Como aspecto positivo podese citar o desenvolvimento em Bocaiuva do serviço de hotelaria ou hospedaria, que teve início e acompanhou o desenvolvimento da
economia pecuária dessa região. O município é considerado a porta de entrada do Norte de Minas Gerais, vem daí chamarem a
microrregião de “Portal do Norte”, era um caminho de tropas boiadeiras. O aspecto negativo é que vários serviços como o comércio,
a educação e a saúde passaram a se concentrar em Montes Claros. Contudo, Bocaiúva também polariza os pequenos municípios que
a circundam e dependem de seus serviços. Entre eles Engenheiro Navarro, Guaraciama, Olhos D`Água e Francisco Dumont. Hoje a
região é grande produtora de eucalipto e carvão. E os produtos da agricultura familiar podem ser encontrados em mercados da região
e mesmo na capital, tais como cachaças, licores, carnes, farinhas, laticínios, frutas, conservas e condimentos. O principal produto
extrativista é o Pequi e a região é grande produtora de artesanatos. Bocaiuva também é um polo religioso de peregrinação constante,
potencializada na festa do Senhor do Bom Fim que ocorre no mês de julho Bocaiúva (2012).
O povoamento da região de Curvelo ocorreu por volta dos anos 1700. Dentre outros desbravadores estavam baianos e paulistas
subindo ou descendo os rios São Francisco e das Velhas em busca de ouro e pedras preciosas. Muitos foram se estabelecendo na
região formando sítios de lavouras e criação de gado.
Em 1731 o Distrito de Santo Antonio do Curvelo possuía uma área de 19.510 Km, mais de três vezes o atual Distrito Federal. Os
municípios de Inimutaba, Morro da Garça e Presidente Juscelino, faziam parte desse território, que se estendia de Pirapora a Sete
Lagoas. A região se mostrou promissora na produção de algodão e em 1865 instalou-se a primeira fábrica de tecidos e primeira
sociedade anônima do Estado de Minas Gerais a Cedro & Cachoeira. Em 1875 instalou-se a 2ª fábrica da Cedro & Cachoeira. Nesse
mesmo ano, Curvelo foi elevada à categoria de Cidade. O município fica distante aproximadamente 170 km da capital mineira e tem
localização privilegiada numa região servida por importantes sistemas rodoviários, onde se destaca a rodovia BR-040 que faz a ligação
entre Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a BR-135 (trajeto Rio/Bahia) e BR-259 (acesso à Diamantina). Em 1905 chegou a
Curvelo a Estrada de Ferro Central do Brasil e em 1906 a linha chegou a Corinto que avançou em 1910 para Pirapora, na margem
direita do Rio São Francisco, de onde se pretendia chegar até Belém do Pará, promovendo a ideia e ratificando ainda mais sua situação
de Ferrovia de Integração Nacional. Infelizmente o trecho de Buritizeiro até Belém, apesar de ter os trabalhos iniciados, não se
realizou, resta a enorme ponte que cruza o rio. Mas, nos dias atuais, a Ferrovia Norte-Sul pretende seguir um projeto parecido, de
integrar o Norte e o Sul do país por trilhos, isso mais de 80 anos depois do projeto da Central. Outro ramal que saía de Corinto foi a
“ferrovia dos diamantes” concluída em 1914 e que ia até Diamantina. Essa ferrovia de alto potencial turístico nos dias atuais não
existe mais, foi totalmente removida em nome do “desenvolvimento”. Por fim um terceiro ramal vai até Montes Claros, atingida em
1926. Voltando a Curvelo, após 1960, o município tornou-se um dos principais produtores de eucalipto do Brasil. A cidade também
é um polo religioso, sua atração é a Basílica de São Geraldo “a única fora da Itália” argumentam os fiéis. Sua festa mais popular é o
“Forró de Curvelo” que se encontra em sua 32º edição. Curvelo é também o berço de uma das mais tradicionais facas brasileiras,
denominada "Curvelana" e que teria surgido por volta de 1880-90. Guimarães Rosa se referiu a Curvelo como “cidade capital da
minha literatura”. O fato de região ser cenário das obras de Guimarães Rosa é um atrativo turístico explorado por diferentes serviços,
entre eles, longas cavalgadas por trilhas boiadeiras. Em maio de 1952, Guimarães Rosa participou de uma comitiva que levava 300
cabeças de boi por 240 quilômetros, a viagem trouxe os primeiros elementos para os livros que escreveria nos anos seguintes,
como Corpo de Baile (1956), Tutaméia (1967) e Grande Sertão: Veredas (1956) Curvelo (2012).
Três Marias é um município relativamente novo. Na década de 1950, o então presidente da república Juscelino Kubitschek autorizou
a construção de uma Usina Hidrelétrica na região do Alto São Francisco, o lugar era uma fazenda chamada Barreiro Grande, da família
Josh Pereira de Freitas. Sem nenhuma infraestrutura, a região começou a receber aventureiros, pequenos comerciantes e operários
demitidos das firmas construtoras, provocando um crescimento desordenado. Com o crescimento vertiginoso, o povoado Barreiro
Grande logo passou a distrito, pertencendo ao município de Corinto. Foi emancipado pouco tempo depois em 1º de março de 1963.
A Usina Hidrelétrica de Três Marias foi inaugurada em 1962 e é administrada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig),
é considerada de grande importância para o Brasil. Sua potência instalada de 396 MW fornece 80% da energia consumida na região
Norte de Minas. Com a construção da barragem, o Rio São Francisco passou a ser navegável em qualquer época do ano. Com a
instalação da usina, o governo federal assegurou o aproveitamento de inúmeras oportunidades de investimento na agricultura,
pecuária, mineração, comércio e no setor de serviços na região. A movimentação na rede hoteleira da cidade é motivada por
trabalhadores de grandes empresas, como a Votorantim Metais, e turistas em épocas festivas e feriados. O ecoturismo, a prática de
esportes náuticos e a pesca recreativa têm ganhado destaque na cidade, devido sua balneabilidade com a presença do lago, do rio e
à abundância de cachoeiras e trilhas. O distrito de Andrequicé liga culturalmente os municípios de Três Marias e Curvelo. Novamente
pela influencia de Guimarães Rosa e Manuelzão. Três Marias (2012)
5.2 Meso (discurso)
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Existe uma característica nos indivíduos entrevistados que converge para um contexto comum, todos são agentes públicos que se
envolveram em um determinado momento com a política territorial sob investigação. No caso, para além das idiossincrasias, as
pessoas que foram entrevistadas possuem um papel social semelhante, pois ocupam ou ocupavam postos de trabalho em instituições
públicas, seja por concurso, eleição ou indicação, que interagiram no território. De modo que as experiências individuais, no âmbito
da política pública em questão, geraram uma memória comum a essas pessoas. Sob este contexto, os textos produzidos por esses
agentes públicos foram agrupados em discursos. Pode-se identificar no período de 2004 a 2012 três fases distintas na política
territorial Sertão de Minas. Uma fase inicial de 2004 até o fim de 2005, uma fase ativa de 2006 ao final de 2009 e a desarticulação de
2010 em diante.
Em relação à fase inicial, Favareto (2006), em um trabalho técnico encomendado pelo MDA sobre o Território Sertão de Minas
descreve um quadro de pouco dinamismo no que se refere ao envolvimento dos diversos setores com a política territorial.
A morosidade de uma devida articulação no território denota também outros problemas, como por exemplo, o desconhecimento
sobre o programa de desenvolvimento territorial, claramente percebido durante as reuniões e, isto se dá, não somente pelos
agricultores, como também por parte dos representantes do poder público. Além disso, nos próprios documentos é possível perceber
a pouca participação, descrita principalmente nas oficinas. Favareto (2006: p. 6)
O fim dessa primeira fase pode ter como referência as oficinas territoriais, realizadas durante o ano de 2005. De acordo com Favareto
(2006), no dia 7 de junho de 2005 ocorreu a chamada “Oficina Regional”, nos dias 21 e 22 de setembro foi realizada a “Oficina
Territorial de Gestão Social” e nos dias 27 e 28 de outubro a “Oficina de Gestão e Planejamento”. Essas oficinas ocorreram com uma
participação moderada, em média 60% de representação dos 17
municípios.
A segunda fase é marcada pela contratação de uma secretaria executiva. Esse posto é chamado pelo MDA de “Articulador Territorial”.
Todos os agentes públicos entrevistados atribuem, com elogios, a essa articulação, a força motriz do colegiado territorial durante os
anos 2006 a 2009. Esse período foi marcado pelo “funcionamento” da política pública. A terceira fase inicia-se no ano de 2010. O
Território Sertão de Minas foi desarticulado com a ausência de recursos financeiros.
A seguir será apresentada uma seleção de textos que, de acordo com o modelo de análise, pode-se dizer que compartilham de uma
memória comum. Não se trata de uma análise quantitativa, mas o critério da repetição foi mobilizado para a seleção dos principais
discursos, ou seja, das falas de dois ou mais agentes públicos, estes discursos foram nomeados pelo pesquisador seguido de um texto
exemplificativo.
5.3 Micro (texto): Discursos de conhecimento mútuo entre agentes públicos e textos exemplificativos.
a) Discurso: A política pública é estratégica.
Texto: Com a criação desse território, que é uma política pública do governo federal, ele veio exatamente ao encontro de grandes
aspirações de uma região muito carente, porque essa região em que nós estamos, não pertence nem a área mineira da SUDENE nem
a grande Belo Horizonte, então nós estamos espremidos numa área, vazia. (Entrevista, Agente Público 6 [AP6]).
b) Discurso: A política pública é bem intencionada, mas ficou no papel.
Texto: Teve vários projetos que depois de pronto, depois de passar pela câmara técnica lá em Belo Horizonte, na hora de liberar o
dinheiro, eles travavam esse dinheiro lá e não liberavam não. Teve projeto importante para água dos assentamentos. Foi barrado,
depois do projeto pronto, um trabalho danado para fazer esse projeto. Vários projetos, de plantadeira para os agricultores,
inseminação artificial, vários projetos que eram pra sair e não saiu, ficou muito no papel (Entrevista, AP4).
c) Discurso: A política pública não pode sobrepor-se ao poder municipal.
Texto: O território trabalha com políticas territoriais, e muita gente está dentro do programa para fazer uma política municipal (...).
Os municípios são autonomias, cada município é uma autonomia a parte, mas há parceria. (Entrevista, AP17).
d) Discurso: A política pública é republicana
Texto: O território é uma forma de desvincular o município da dependência de emendas parlamentares. Pra conseguir asfaltar 2 km
aqui na cidade você tem que ficar mendigando ajuda de deputado, que vem cá, faz aquela média, enrola todo mundo, lá um dia ou
outro, consegue aí 1km de asfalto e ainda quer palanque (Entrevista, AP10).
e) Discurso: A política pública é clientelista.
Texto: O pessoal do MDA de Belo Horizonte, eles estão usando o território pra fazer política demais, aqui mesmo eu sofri muito,
porque o prefeito é de um partido e o pessoal de outro (Entrevista, AP14).
f) Discurso: A política pública falhou em unir os grupos políticos territoriais já existentes.
Texto: Em quase todas as reuniões do território os representantes do Portal estavam. E dos 12 municípios daqui (AMEV), tem muita
gente capenga, que falha muito, mas, na hora da ação, os 12 daqui se mostram muito mais eficientes, eu acredito que foi a articulação
política daqui. E o porquê deles estarem juntos conosco é que lá tem assentamento de terra, e isso deu uma pontuação dentro do
governo federal pra gente conseguir o título de território. E eles também ficavam numa mesma situação, só os 5 não conseguiam
criar um território. Aí o IDENE juntou tudo. E eles não fazem parte da associação daqui [AMEV], são da AMAMS. Eles não ficavam
satisfeitos com a AMAMS, mas também não largavam ela para se associarem a AMEV. Talvez se eles tivessem feito isso no começo
fosse interessante. Ou talvez até hoje mesmo, aí sim, a gente poderia falar assim; nós temos um território que é totalmente
homogêneo (Entrevista, AP13).
g) Discurso: A política pública ajudou o município.
Texto: O município conseguiu algumas coisas por fazer parte do território. Pelo pouco que ele ocorreu foi proveitoso para o município.
Tele-centro, retro-escavadeira, ônibus (Entrevista, AP12).
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h) Discurso: A política pública proporcionou aprendizado.
Texto: Eu tive uma melhor noção, uma visualização mais aprofundada da estrutura do governo do estado, dentro do território a gente
tinha essa informação (Entrevista, AP17).
i)Discurso: A política pública merece recomeçar.
Texto: A gente viu que era uma política bacana, tem é que dar continuidade e fortalecer (Entrevista, AP5).
Do ponto de vista estruturacionista pode-se dizer que existe uma memória comum do Território Sertão de Minas. Essa memória
refere-se a tentativa de gestão social da política pública em questão. Os próprois agentes apontam falhas e sugerem possíveis
soluções estruturais. A análise crítica do discurso permite explorar as persepções dos agentes públicos em relação à política pública
com a qual interagiram. Por orientar o foco de analise para os aspectos macrossociais, essa abordagem se adequa de forma
satisfatória para a análise de uma política pública, um evento eminentemente macrossocial.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A unidade de análise “dualidade da política pública” permite a incorporação na análise de políticas públicas, dos símbolos, valores,
princípios e propriedades materiais. Essa perspectiva posiciona as pessoas como constituintes de estruturas específicas, caso seja
recorrente o uso dos princípios e propriedades estruturais de uma política pública qualquer. De maneira que as estruturas de
determinada política pública emergem conforme seu uso - e esse uso está recursivamente instanciado nas ações dos sujeitos
individuais, logo orientado por valores, crenças, objetivos, dentre outros. Como apontados pela análise do discurso. Quando os
indivíduos, repetidamente, representam um conjunto de regras e recursos que estruturam suas interações cotidianas com uma
política pública, essa interação é recursiva, pois, na recorrência de suas práticas, os usuários moldam a estrutura da política pública
que, por sua vez, molda a sua própria utilização. Esses indicadores estão na rotina, no expediente, no cotidiano dos envolvidos que
reproduzem e/ou transformam tais sistemas recursivamente. De maneira que as regras e os recursos e os valores são elementos que
abrem caminhos no tempo e no espaço.
A síntese entre estrutura e ação é possível quando se considera que a ação individual da confecção de uma pesquisa incide
recursivamente na estrutura quando esta vem a público. O que ocorreu quando o pesquisador estimulou os agentes públicos a
recordarem o que já não mais fazia parte de suas rotinas, passa a subsidiar as próximas ações, no que diz respeito à estruturação da
própria política pública. As considerações finais quanto a essa experiência são, pois, o ponto de vista do pesquisador.
Os agentes públicos são também agentes políticos e as relações verticais que ocorrem entre União, Estado e Municípios padecem de
uma cultura política clientelista institucionaliza nos partidos políticos. Nos municípios, o espectro de uma instituição supramunicipal,
que se anteponha ao Estado e à União, é visto como uma ameaça a soberania do município como entidade da federação. Na
possibilidade de um empoderamento do colegiado territorial, o debate do que é atribuição de quem seguramente entrará na pauta.
Mas o Território Sertão de Minas fez “florescer esperança”, mas gerou desencanto. E isso é particularmente uma consequência
impremeditada evidente e danosa. Ao se envolver numa proposta de vanguarda cujo objetivo é a emancipação, o sucesso é desejado
e não o fracasso. Todavia, o fracasso é uma possibilidade. O impremeditado é “a decepção, o desrespeito, o lamento, a falta de
comprometimento, o sentimento de ter sido enrolado e empurrado com a barriga” (Entrevista, AP1). Um grupo de pessoas
disponíveis, que participam e que assumem compromissos, que incluem na sua agenda mais essa rotina, é o pré-requisito para a
existência de um colegiado ativo de gestão social. O rumo que a política pública tomou gerou um sério desencanto. O afastamento
definitivo das pessoas envolvidas não fica aparente, mas fica anunciado. Nesse sentido, essa política pública, norteada inicialmente
pelo compartilhamento de poder decisório e lastreada por uma racionalidade substantiva na forma de uma “identidade territorial”,
foi mal conduzida, podendo ter afastado no curto e médio prazo, justamente as pessoas com inclinações republicanas que se
identificaram com a proposta.
A região onde incide o Território Sertão de Minas foi escolhida adequadamente para a execução dessa política pública. Levando em
conta as disparidades regionais existentes no Estado de Minas Gerais, uma política dessa natureza vem equalizar tais disparidades
aumentando a densidade institucional na região e eventualmente promover o desenvolvimento socioeconômico.
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RESUMO
O objetivo desta comunicação é fazer o ponto da situação do processo de especialização inteligente Português, confrontando a
arquitetura conceptual dos diferentes modelos multinível de governança adotados pelas Regiões. Neste contexto, a comunicação
apresenta como casos de estudo, o confronto dos modelos de operacionalização das RIS3 da Região Centro e do Algarve, procurando
identificar os diferentes mecanismos de governança e de ajustamento das estratégias aos seus ecossistemas e à realidade da massa
crítica relevante em presença.A primeira parte da comunicação centra-se na arquitetura de governança (ou governança multinível)
prevista nas diferentes estratégias de especialização inteligente Portuguesas, na sua fase de conceção e nos percursos dinâmicos da
sua implementação. O objetivo é entender como este processo influencia a definição da escolha de prioridades e os mecanismos de
ajustamento à procura. A segunda parte baseia-se numa análise mais dos processos e modelos de operacionalização das estratégias
nas regiões, em particular do Centro e do Algarve, que encontrando-se em categorias de Regiões diferentes e com massa crítica
relevante diferenciada nas suas hélices quadruplas, adotaram mecanismos próprios para dinamizar a sua descoberta empreendedora
e assegurar o reforço das suas variedades relacionadas.
Palavras-chave: Governança das RIS3, RIS3 Centro 2020, RIS3 Algarve 2020, descoberta empreendedora e mecanismos de
articulação, modelos de Inovação

UNDERTAKING INTELLIGENT DISCOVERY - AN APPROACH TO THE IMPLEMENTATION MODELS OF REGIONAL SMART
SPECIALIZATION IN PORTUGAL
ABSTRACT
The purpose of this communication is to make the “state of the art” of the Portuguese smart specialization process, confronting the
conceptual architecture of the different multilevel models of governance adopted by the Regions. In this context, the paper presents
(as case study) the confrontation of the RIS3 operational models of the Centro and Algarve Regions, seeking to identify the different
mechanisms of governance and adjustment of the strategies to their innovation ecosystems and to the reality of the critical mass in
the presence.The first part of the communication focuses on the governance architecture (or multilevel governance) defined at the
different Portuguese smart specialization strategies, in their design phase and at the dynamic pathways of their implementation. The
objective is to understand how this process influences the definition of priorities options and demand-tuning mechanisms. The
second part is based on a close analysis of the processes and models for the operationalization of the strategies in the regions, with
an overview of the Centro and Algarve, which were at different eligibility objectives and with different critical mass in their quadruple
helix, streamline their entrepreneurial discoveries and ensure the reinforcement of their related varieties.
Key words: Governance of RIS3, RIS3 Centro 2020, RIS3 Algarve 2020, Entrepreneurial Discovery Process and articulation
mechanisms, Innovation models
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RESUMO
As interligações entre o empreendedorismo e a inovação nem sempre são explícitas, sobretudo quando são de carácter social. Assim,
desde logo, assume-se como principal objetivo deste trabalho a explicitação daquelas interligações, ao nível social. Para tal, procedese a uma análise crítica da literatura sobre a matéria e a um exercício de natureza empírica sobre o empreendedorismo social (a nível
internacional).
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo Social, Inovação Social, Políticas Públicas, Ranking Internacional

ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
ABSTRACT
The interconnections between entrepreneurship and innovation are not always explicit, especially when they are social. Thus, the
main objective of this work is to explain these interconnections at the social level. To do this, we carry out a critical analysis of the
literature on the subject and an empirical exercise on social entrepreneurship (at an international level).
KEYWORDS: Social Entrepreneurship, Social Innovation, Public Policies, International Ranking

1. INTRODUÇÃO
As interligações entre o empreendedorismo e a inovação nem sempre são explícitas, sobretudo quando são de carácter social. Assim,
desde logo, assume-se como principal objetivo deste trabalho a explicitação daquelas interligações, ao nível social.
Para tal, na secção 2 procede-se a uma análise crítica da literatura sobre a matéria e a secção 3 apresenta um exercício de natureza
empírica sobre o empreendedorismo social (a nível internacional). Na secção 4 conclui-se e apresentam-se as principais limitações e
desenvolvimentos futuros do presente trabalho.

2. EM TORNO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL E/OU INOVAÇÃO SOCIAL
Os conceitos “sociais” de empreendedorismo e inovação têm vindo a ganhar importância, principalmente na última década, pelo que
são conceitos ainda em construção e com abordagens ligeiramente diferentes entre autores (Liberado et al., no prelo).
Inovação, na abordagem tradicional, abarca a introdução de novos e melhores produtos, serviços, processos, assim como a
introdução de novas e melhores estratégias organizacionais ou de marketing45 (Lisetchi & Brancu, 2014). Do mesmo modo, a inovação
social surge a partir do desenvolvimento e implementação de novas ideias (produtos, serviços, modelos de funcionamento), mas
neste caso com o objetivo de ir ao encontro das necessidades sociais e/ ou criar novas formas de colaboração na sociedade (Comissão
Europeia, 2013). Mulgan (2006) reforça esta ideia quando refere que a inovação social respeita a atividades e serviços inovadores
criados com o objetivo de satisfazer uma necessidade social, os quais são predominantemente difundidos através de organizações
(existentes ou recém-criadas) e cujos objetivos primários têm também um carácter social. Howaldt & Schwarz (2010) referem ainda
que em muitos casos, a estrutura intangível da inovação social distingue este tipo de inovação das inovações tecnológicas.
O Guia para a Inovação Social [por tradução de “Guide to Social Innovation” (Comissão Europeia, 2013) refere um conjunto de
características distintivas da inovação (apelidada de) social, das quais destacamos:
•

Representa novas respostas às questões sociais prementes – iniciativas orientadas pela procura e não pela oferta;

•

Tem por objetivo o aumento do bem-estar – iniciativas adaptadas aos contextos locais e características dos indivíduos;

•
Representa inovação que é social, quer nos fins, quer nos meios – iniciativas abertas no que respeita à partilha e propriedade
do conhecimento;
•
Representa inovações que, além de melhorarem o bem-estar na sociedade, realçam as capacidades individuais de agir –
iniciativas que estimulam a participação e capacitação (empowering) dos indivíduos, em vez de assumirem o modelo tradicional de
liderança top-down.
•
Representa uma oportunidade, quer para o sector púbico, quer para os mercados, dado que os produtos e serviços que
advêm das inovações sociais, além de darem resposta às necessidades individuais, cumprem também as aspirações sociais –
iniciativas multidisciplinares.

45

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE & Eurostat, 2005), existem quatro tipos de inovações: inovações do produto, do processo, organizacionais e de marketing. O
Manual de Oslo é um documento orientado para a temática da inovação. Atualmente vigora a 3ª edição, a qual foi desenvolvida conjuntamente pe la OCDE e Eurostat, e
integra um conjunto de manuais dedicados à interpretação de dados relacionados com a Ciência, Tecnologia e Inovação- CT&I. O objetivo é orientar e padronizar conceitos,
metodologias e construção de estatísticas e indicadores de I&D, onde se assume que a inovação evolui, desempenhando uma ação nuclear para o crescimento de bens e
serviços.
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A mesma fonte (Comissão Europeia, 2013: p.6-7) apresenta três tipos de abordagem à inovação social, as quais, segundo o autor, são
reconhecidas internacionalmente no contexto do Manual de Oslo, com a especificidade de neste caso o principal objetivo ser a
mudança social:
•
Inovação como resposta a um tipo de procura social (problemas sociais emergentes), ao qual, nem o mercado, nem as
instituições existentes, conseguem dar resposta. Normalmente este tipo de inovação é direcionado para os grupos mais vulneráveis
da sociedade, como os idosos, os jovens, os imigrantes e outros grupos socialmente excluídos);
•
Inovação como resposta a desafios societais, a qual tem como objetivo a sociedade como um todo, e abarca as questões não
só sociais, mas também económicas e ambientais;
•
Inovação para alterações sistémicas, a qual engloba os outros dois tipos de inovação social, e, portanto, corresponde à
abordagem mais ambiciosa. Este tipo de inovação passa por um processo de desenvolvimento organizacional e alterações nas
relações entre instituições e “stakeholders”.
O empreendedorismo social surge associado a determinadas características, como a apetência para o risco e a criatividade na
utilização de ativos subutilizados, dos indivíduos que se envolvem em iniciativas com objetivos sociais (Comissão Europeia, 2013).
Lisetchi & Brancu (2014) argumentam que o empreendedorismo social é em si mesmo um processo de inovação social uma vez que
consiste numa inovação do conceito tradicional de empreendedorismo acrescendo-lhe valor social. A aproximação do
empreendedorismo e das respetivas atividades às necessidades sociais representa uma inovação do tradicional empreendedorismo.
As organizações empreendedoras sociais (incluindo as empresas sociais) são elas próprias produto de inovação social, tal como a sua
forma de funcionamento e gestão (inovação na gestão de empresas e de outro tipo de organizações). O empreendedorismo social
cria novas formas (hibridas) de organizações (parcerias público-privadas, parcerias constituídas na comunidade entre empresas,
indivíduos, autoridades públicas, associações, etc.), o que representa também inovação social.
Ainda neste contexto da inter-relação entre inovação social e empreendedorismo social, Sanzo-Perez et al. (2015) referem que,
embora o conceito de inovação social não seja consensual na literatura, os trabalhos mais recentes revelam que a expressão inovação
social vai mais além do que o conceito tradicional de empreendedorismo social. A visão tradicional do empreendedorismo social
retracta um esforço visionário e solitário que visa produzir uma mudança social, o que contrasta com a visão geral da inovação social,
em que a busca de um objetivo (social) depende de interação coletiva e dinâmica de vários atores que trabalham em conjunto para
alcançar objetivos e resultados sociais (Novkovic, 2008 e Dawson & Daniel, 2010, citados em Phillips et al., 2015).
Na perspetiva de Costa (2012) o empreendedorismo social desempenha um papel cada vez mais importante na promoção da coesão
social, no desenvolvimento local e na luta contra as desigualdades. O empreendedorismo social concretiza-se nas iniciativas de
articulação entre os princípios das organizações não lucrativas e os métodos de negócio dos campos da gestão e da economia, com
vista à sustentabilidade económica daquelas organizações (Quintão, 2004).
Parente et al. (2013) destacam também a importância da autossuficiência das iniciativas de inovação social, referindo que o
empreendedorismo social envolve a procura de soluções favoráveis à geração de receitas próprias, com vista à substituição de um
modelo de dependência por um modelo de autossuficiência que assegure a viabilidade financeira das organizações. Fagundes (2014)
vai mais longe, e diz que o empreendedor social é aquele que não deixa que os seus recursos limitados o impeçam de tentar
concretizar os seus sonhos/objetivos, dispondo da capacidade de conseguir reunir os recursos de que necessita.
Sanzo-Perez et al. (2015) vão mais longe quando referem que nas iniciativas de inovação social a missão social é crucial, mas isso não
implica que as mesmas sejam não lucrativas. A natureza colaborativa destas iniciativas, envolvendo cidadãos, empregados, clientes,
organizações empresariais e outras, assume um papel proactivo muito importante.
De facto, “a inovação social quer ao nível local, como regional, nacional e até global, representa uma (grande) esperança, uma vez
que as instituições e os políticos existentes não conseguem resolver alguns dos problemas mais prementes do nosso tempo. As
pessoas estão cada vez mais conscientes de que é hora de trabalhar em conjunto para encontrar novas soluções para os desafios
crescentes da sociedade. A inovação social aumentou consideravelmente a disposição da sociedade para cooperar e inovar.”
(traduzido e adaptado de Ionescu, 2015). Mas a inovação social não tem que ser um processo aleatório, pode assumir-se como um
processo organizado, para o que é fundamental o papel do sector público a nível regional e local, nomeadamente no planeamento
de programas e políticas, adequados ao desenvolvimento de inovações bem-sucedidas e que fazem a diferença (Comissão Europeia,
2013).
Tradicionalmente, a inovação (“destruição criativa”, segundo Joseph Schumpeter) desenvolve-se no mercado, onde existem
estruturas, mecanismos e incentivos para tal. Argumenta-se que o Estado não tem estrutura nem incentivo para inovar desta forma,
dado que não possui os mecanismos adequados. Por outro lado, as famílias são incubadoras de ideias, mas não dispõem de capital,
de tempo e de capacidade organizacional para desenvolver essas ideias (Murray et al., 2010: p.145).
De acordo com o Guia para a Inovação Social (Comissão Europeia, 2013: p. 11), a administração pública, nos seus diferentes níveis
territoriais, deve considerar um conjunto de questões na abordagem política à inovação social:
•

Como capitalizar os processos de aprendizagem coletiva que emergem da inovação social?

•
Como capitalizar a promessa transformadora do papel da inovação social na provisão de serviços tradicionalmente do sector
público?
•

Como assegurar a absorção local das inovações sociais?

•
Como promover uma melhor colaboração entre os diferentes agentes económicos e da sociedade civil para aproveitar a
inovação social?
•

Como avaliar o valor acrescentado de uma iniciativa de inovação social?

•

Como se podem reproduzir e alargar boas práticas (iniciativas) de inovação social?
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Na mesma fonte (Comissão Europeia, 2013: p. 14) transcreve-se a seguinte lista de mudanças indispensáveis para que sector público
se torne num facilitador da inovação social, segundo Christian Bason, diretor da Mindlab, uma agência governamental para a inovação
social na Dinamarca:
•

Uma mudança da inovação aleatória para uma abordagem consciente e sistemática para a renovação do sector público;

•

Uma mudança de gestão de recursos humanos para a construção de capacidade de inovação em todos os níveis de governo;

•
Uma mudança que passa por deixar de apenas executar tarefas e projetos, para passar a orquestrar processos de cocriação,
criando novas soluções não só para as pessoas, mas com as pessoas;
•
E, finalmente, uma mudança na administração das organizações públicas, de forma a liderar com coragem a inovação no, e
para além do, sector público.
O ambiente institucional e político pode realmente ser determinante no que respeita às iniciativas de inovação e empreendedorismo
social, daí a pertinência do exercício empírico desenvolvido na próxima secção.

3. UM EXERCÍCIO EMPÍRICO SOBRE O EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Nesta secção procede-se a um exercício de natureza empírica sobre o empreendedorismo social. Para tal, utilizar-se-ão os dados
correspondentes ao inquérito levado a cabo pela Fundação Thomson Reuters, em 2016, sob o tema: “Os melhores países para ser
um empreendedor social” (http://poll2016.trust.org/; acedido em 25 de Abril de 2017). 46
3.1. Descrição dos dados
Os dados resultam da aplicação de um questionário nas 45 maiores economias do mundo,47 tal como classificadas pelo Banco
Mundial, para apurar quais os países em que se verifica a existência de um melhor ambiente, i.e., condições mais propícias, para o
empreendedorismo social.
O inquérito consistiu na realização de 14 ‘questões’, que se indicam de seguida: 48
1.

As condições são favoráveis para os empreendedores sociais iniciarem e fazer crescer os seus negócios [por tradução de
“Conditions are favourable for social entrepreneurs to start and grow their businesses”]

2.

A política governamental apoia os empreendedores sociais [por tradução de “Government policy supports social
entrepreneurs”]

3.

É fácil para os empreendedores sociais obter financiamento [por tradução de “It is easy for social entrepreneurs to get
grant funding”]

4.

É fácil para os empreendedores sociais ter acesso ao investimento (dívida e/ou património) [por tradução de “It is easy
for social entrepreneurs to access investment (debt and/or equity)”]

5.

Os empreendedores sociais podem ter acesso a apoio não financeiro de que precisam (por exemplo, assessoria
financeira, jurídica e técnica, acesso a mercados e redes, coaching, orientação e formação) [por tradução de “Social
entrepreneurs can access the non-financial support they need (e.g. financial, legal and technical advice; access to markets
and networks; coaching, mentoring and training)”]

6.

É fácil aos empreendedores sociais venderem ao Governo [por tradução de “It is easy for social entrepreneurs to sell to
government”]

7.

É fácil aos empreendedores sociais venderem às empresas [por tradução de “It is easy for social entrepreneurs to sell to
business”]

8.

É fácil aos empreendedores sociais venderem ao público [por tradução de “It is easy for social entrepreneurs to sell to the
public”]

9.

É fácil para empreendedores sociais atrair pessoal com as competências necessárias [por tradução de “It is easy for social
entrepreneurs to attract staff with the required skills”]

10. O público em geral entende o que os empreendedores sociais fazem [por tradução de “The general public understands
what social entrepreneurs do”]
11. Os empresários sociais podem ganhar a vida com o seu trabalho no meu país [por tradução de “Social entrepreneurs can
make a living from their work in my country”]
12. O empreendedorismo social está a ganhar impulso [por tradução de “Social entrepreneurship is gaining momentum”]
As duas últimas ‘questões’ dizem respeito, especificamente, ao sexo feminino, na medida em que pretendem apurar quais os países
em que se verifica a existência de um melhor ambiente, i.e., condições mais propícias, para o empreendedorismo social, por parte
das mulheres.
13. As mulheres estão bem representadas nos papéis de liderança nas empresas sociais [por tradução de “Women are well
represented in leadership roles in social enterprises”]
14. As mulheres que lideram empresas sociais recebem o mesmo salário o mesmo que os homens [por tradução de “Women
leading social enterprises are paid the same as men”]
46

A utilização dos dados foi alvo de uma utilização prévia por parte da Thomson Reuters. Assim, é devido o correspondente agradecimento.
Por falta de um número suficiente de respostas, o Irão foi excluído da amostra.
48 Consulte-se o documento metodológico completo em http://poll2016.trust.org/documents/full-methodology.pdf?v3 (acedido em 25 de Abril de 2017).
47
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Cada uma das ‘questões’ foi respondida de acordo com uma escala de Likert do tipo: Concordo fortemente  5; Concordo  4; Não
concordo nem discordo  3; Discordo  2; Discordo fortemente  1. Os valores médios de cada ‘questão’ foram, posteriormente,
alvo de uma transformação de escala, de forma a que o valor mínimo, neste caso 0, correspondesse ao pior resultado possível (todas
as respostas do tipo “Discordo fortemente”) e que o valor máximo, neste caso 100, correspondesse ao melhor resultado possível
(todas as respostas do tipo “Concordo fortemente”).
3.2. O ranking global e o ranking para as mulheres
As 12 primeiras questões deram origem a um ranking global, cujos resultados se apresentam na figura 1. De acordo com este ranking,
os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido são os países mais propícios ao empreendedorismo social, enquanto a Venezuela, a
Irlanda e a Turquia são aqueles em que o empreendedorismo social é de mais difícil concretização.49

Fonte: Elaboração própria com base nos dados cuja fonte é a Fundação Thomson Reuters

Figura 4: O ranking global
As questões 13 e 14 deram origem a um ranking para as mulheres, cujos resultados se apresentam na figura 2. Esta ilustra que as
Filipinas, a Rússia e a Noruega são os países em que as mulheres se apresentam mais favorecidas, do ponto de vista do
empreendedorismo social, enquanto que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Brasil são aqueles em que o empreendedorismo
social, por parte das mulheres, se torna mais difícil.

49

Não deixa de ser importante recordar que a amostra considera (somente) as 45 maiores economias do mundo (excluindo o Irão).
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados cuja fonte é a Fundação Thomson Reuters

Figura 5: O ranking (mulheres)
Desde logo é interessante verificar que os dois rankings apresentam diferenças significativas, tais como a figura 3 ilustra.
Particularmente significativo é o exemplo dos Estados Unidos que, no ranking principal se encontra posicionado em 1.º lugar,
enquanto no ranking para as mulheres, se encontra posicionado em penúltimo lugar. Não parece, assim, existir qualquer relação
entre os dois rankings.50

50

A confirmar este facto, o coeficiente de correlação de Spearman, entre os 2 rankings assume o valor negativo de 0,02, cujo valor p é de 0,8972.
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados cuja fonte é a Fundação Thomson Reuters

Figura 6: O ranking global versus o ranking (mulheres)
3.3. Uma análise de estatística (multivariada)
Como atrás se referiu, o ranking principal resulta de 12 questões que pretendem ‘medir’ os contextos/ambientes legal, económico,
de regulação, e cultural perante os quais os empreendedores sociais são confrontados. Assim, pretende-se proceder a uma análise
de estatística (multivariada), em primeiro lugar, do ponto de vista das questões, seguindo-se o ponto de vista dos países, de forma a
verificar quais se apresentam mais semelhantes ou mais díspares.
3.3.1. O ponto de vista das questões
A diferença evidente entre os dois rankings leva-nos a começar por determinar a matriz de correlações entre as 14 questões, tendo
por objetivo determinar quais as questões cujos resultados se apresentam mais correlacionados. A tabela 1 apresenta os valores do
coeficiente de correlação (de Spearman) para os rankings associados a cada questão.51 Conforme facilmente se verifica, os níveis de
correlação são geralmente baixos, sendo mesmo negativos, sobretudo entre as questões 13 e 14 – recorde-se, as associadas às
mulheres – e as restantes. Em termos da maior correlação, regista-se entre as questões 1 e 2, o que indicará o papel fundamental
das políticas públicas na criação de um ambiente propício ao empreendedorismo social.
Tabela 6: A matriz de correlações entre os rankings das questões
Rank
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

Q1
1.00
0.74
0.60
0.62
0.56
0.53
0.29
0.29
0.31
0.33
0.38
0.40
0.02
0.04

Q2
0.74
1.00
0.69
0.51
0.42
0.66
0.24
0.03
0.15
0.43
0.19
0.23
0.17
0.13

Q3
0.60
0.69
1.00
0.64
0.38
0.49
0.35
0.21
-0.01
0.34
0.26
0.23
-0.05
0.14

Q4
0.62
0.51
0.64
1.00
0.45
0.46
0.39
0.46
0.36
0.41
0.39
0.13
-0.15
-0.04

Q5
0.56
0.42
0.38
0.45
1.00
0.45
0.02
0.27
0.22
0.27
0.18
0.30
0.12
0.21

Q6
0.53
0.66
0.49
0.46
0.45
1.00
0.25
0.10
0.19
0.44
0.14
-0.05
-0.07
0.21

Q7
0.29
0.24
0.35
0.39
0.02
0.25
1.00
0.48
0.26
0.31
0.36
0.28
-0.09
0.06

Q8
0.29
0.03
0.21
0.46
0.27
0.10
0.48
1.00
0.21
0.06
0.55
0.22
-0.06
-0.06

Q9
0.31
0.15
-0.01
0.36
0.22
0.19
0.26
0.21
1.00
0.41
0.14
0.15
-0.12
-0.19

Q10
0.33
0.43
0.34
0.41
0.27
0.44
0.31
0.06
0.41
1.00
0.09
0.02
0.06
-0.15

Q11
0.38
0.19
0.26
0.39
0.18
0.14
0.36
0.55
0.14
0.09
1.00
0.24
0.02
0.08

Q12
0.40
0.23
0.23
0.13
0.30
-0.05
0.28
0.22
0.15
0.02
0.24
1.00
0.14
-0.24

Q13
0.02
0.17
-0.05
-0.15
0.12
-0.07
-0.09
-0.06
-0.12
0.06
0.02
0.14
1.00
0.41

Q14
0.04
0.13
0.14
-0.04
0.21
0.21
0.06
-0.06
-0.19
-0.15
0.08
-0.24
0.41
1.00

Em termos daquilo que se poderão considerar clusters de questões, a figura 4 mostra que as primeiras 6 questões são aquelas cujos
rankings se apresentam mais correlacionados, sendo também percetível alguma similitude entre os rankings associados às questões
7, 8 e 11, e, particularmente importante para as questões de igualdade de género, as questões 13 e 14.

Figura 7: Os clusters de questões
3.3.2. O ponto de vista dos países
Nesta subsecção pretende-se transpor a abordagem, considerando a perspetiva dos países constituintes da amostra, de forma a
verificar as suas semelhanças/diferenças no que diz respeito à existência de um clima propício ao empreendedorismo social.

Refira-se que os dados disponíveis apresentam somente os rankings para cada questão e não os valores dos resultados (scores) obtidos por cada país na questão em
causa.
51
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A figura 5 representa os valores do coeficiente de correlação (de Spearman) para os rankings associados a cada país. Conforme
facilmente se verifica, os níveis de correlação são geralmente (ainda) baixos, sendo grande parte deles negativos, o que indica a
evidente heterogeneidade entre os países, no que ao empreendedorismo social diz respeito.

Figura 8: Os coeficientes de correlação entre países
Em termos daquilo que se poderão considerar clusters de países, a figura 6 mostra que existem alguns grupos de países cujos rankings
se apresentam mais semelhantes, como é o caso do grupo constituído por Coreia do Sul, Polónia, Singapura e Japão, e do constituído
por Indonésia, Austrália, México, África do Sul e Egipto.

Figura 9: Os clusters de países
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4. CONCLUSÃO
Na bibliografia de referência, o ambiente institucional e político surge como condicionante do empreendedorismo social, daí a
pertinência do exercício empírico realizado, apesar de apenas reunir informação 45 maiores economias do mundo, de acordo com a
classificação do Banco Mundial.
No que diz respeito ao exercício de natureza empírica que, neste trabalho, se efetuou, as principais conclusões são as seguintes:


De entre a amostra selecionada, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido são os países que, em termos globais, se
apresentam mais favoráveis às iniciativas de empreendedorismo social;



Todavia, quando se considera o género feminino, o ranking dos países com um ambiente mais favorável ao
empreendedorismo social, por parte das mulheres, é significativamente diferente, sendo de salientar a penúltima posição,
ocupada pelos Estados Unidos;



Aquela diferença nos rankings indicia que, de facto, os diferentes aspetos tidos em conta na aferição das condições
favoráveis ao empreendedorismo social, não se apresentam tão correlacionados quanto se possa pressupor, sendo mais
evidente a sua agregação, segundo uma lógica de clusters;



Também de acordo com uma lógica de clusters, existem grupos de países que, embora distantes geograficamente e,
mesmo, em termos culturais, se assemelham, no que diz respeito às condições propícias ao empreendedorismo social.

No que respeita à Europa, o Guia para a Inovação Social (Comissão Europeia, 2013: p.10) defende que “com o seu forte legado em
social-democracia, solidariedade, participação cívica, justiça e equidade, a Europa constitui, sem dúvida, terreno fértil para promover
de forma sustentável o crescimento da inovação social”. No entanto, de acordo com o nosso estudo, em termos de posicionamento
internacional, observa-se que nos 10 primeiros lugares do ranking global, apenas dois países da atual União Europeia (UE) marcam
presença, o Reino Unido em 3º lugar e a França em 10º lugar, sendo que no ranking relativo à participação feminina, os países melhor
classificados da UE são a Áustria e a Suécia, os quais ocupam os lugares 11º e 12º, respetivamente.
De facto, em termos de política europeia, a inovação social é encarada como um instrumento que poderá assumir um papel
importante no cumprimento dos objetivos delineados na estratégia da UE Europa 2020, para o que foram delineadas políticas e
programas de apoio específicos. O desafio que se coloca será mesmo a avaliação das iniciativas (e políticas) de inovação social:
“Avaliar a inovação social e medir o seu impacto é importante para descobrir quais as políticas, os métodos e as abordagens que
funcionam melhor” (Comissão Europeia, 2013: p.17).
Neste contexto, será que após a implementação da estratégia Europa 2020, os países da União Europeia melhoram o seu
posicionamento relativo no que respeita aos rankings em termos de condições propícias ao empreendedorismo? A continuação e
desenvolvimentos futuros do presente trabalho passam com certeza por estudar esta questão, apesar de nem todos os países da UE
constarem do grupo em análise.
Como uma evidente limitação deste trabalho, assume-se o carácter da amostra de países, que se limitou às economias, ditas, grandes.
Em trabalhos futuros pretende-se minimizar esta limitação, para tal considerando outros países, em particular o caso português.
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RESUMO
Este artigo, de dimensão teórica, tem como objetivo analisar o conceito de desenvolvimento local, aprofundando-o, à luz do conceito
e iniciativas afirmadas de inovação social. Tendo como referência a dimensão histórica, o artigo sugere a análise a partir das
experiências do desenvolvimento comunitário dos anos 60, onde Holdcroft (1978) entendia o desenvolvimento comunitário como
sendo um processo, método, programa, instituição, e/ou movimento que: envolve toda a base da comunidade na solução dos seus
próprios problemas; promove a educação e insiste no uso de processos democráticos para a (re)solução de problemas comuns à
comunidade; estimula e facilita a transferência de tecnologias para que a comunidade possa solucionar, de forma efetiva, os
problemas comuns A promoção da cidadania participativa, a capacitação e autonomização dos agentes locais para combater as
desigualdades locais e procurar soluções inovadoras, é sugerida por Melo (1998) enquanto processo de desenvolvimento local,
implicando uma visão comum e partilhada, promovendo iniciativas integradas com base nas dimensões económica, social, cultural,
política e ambiental, onde tantas são as práticas e iniciativas que agora, se afirmam, enquanto inovação social Por fim o artigo, sugere
que uma das ambições do desenvolvimento local, é a inovação societal, a reinvenção da organização das comunidades de um modo
particular traduzida em práticas de democracia participativa, na procura de um maior empoderamento social das comunidades na
relação com o poder local.
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IMPACTO DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SOBRE A INOVAÇÃO:
ESTUDO DE CASOS EM PME`S ‘CACEREÑAS’
Joaquim Vaz do Rosário Gomes, Maria José Madeira
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI - joaquimmvaz@gmail.com; msilva@ubi.pt

RESUMO
A literatura empírica relaciona entornos crescentemente competitivos com as actividades inovadoras das empresas. O presente
estudo visa analisar a proactividade como condição da dinâmica à qual se vem obrigadas às organizações, com a finalidade de
procurar, idear e gerar uma resposta adequada, acompanhada pela capacidade de inovação, e a sustentabilidade na natureza da
resposta, constituem um importante eixo para a consecução de uma vantagem competitiva. Este estudo contribui à compreensão
da capacidade de inovação da pequena empresa. Propõe-se um modelo que parte da orientação para o mercado e da orientação
social, como variáveis que potenciam a capacidade de inovação das empresas, impulsando desta forma, a sua resposta às
necessidades dos clientes. Utiliza-se um estudo de casos múltiples para validar o referido modelo nas PME’s “cacereñas”. Os
resultados obtidos revelam uma orientação para o mercado reactiva e uma alta consciência de gerar condições de sustentabilidade.
Finalmente, as implicações práticas sugeridas proporcionam aos gestores e especialistas em marketing, conhecimentos sobre como
melhorar a performance inovadora, particularmente no contexto da orientação para mercado e orientação social.
PALAVRAS-CHAVE: Inovação de Marketing, Orientação para mercado e Performance

ABSTRACT
The empirical literature relates increasingly competitive environments to innovative business activities. The aim of this study is to
analyze proactivity as a condition of the dynamic to which organizations are forced to seek, devise and generate an adequate
response, accompanied by the capacity for innovation and sustainability in the nature of the response. The achievement of a
competitive advantage. This study contributes to the understanding of small business innovation capacity. It is proposed a model
that starts with market orientation and social orientation, as variables that enhance the innovation capacity of companies, thus
boosting their response to customers' needs. A multi-case study is used to validate this model in "Cacereñas" SMEs. The results show
a reactive market orientation and a high awareness of generating sustainability conditions. Finally, the practical implications
suggested provide managers and marketers with knowledge on how to improve innovative performance, particularly in the context
of market orientation and social orientation.
KEYWORDS: Marketing Innovation, Market Orientation and Performance
.
1. INTRODUÇÃO
Na actualidade, ter clientes satisfeito já não é suficiente, este facto levou as empresas de diferentes dimensões, sobretudo as
pequenas e as médias empresas, a desenvolver mecanismo para obter, gerar informação de clientes, mercados e concorrência para
dar suporte ao desenvolvimento das estratégias e actividades de inovação que lhes permitan responder com rapidez ao meio
envolvente tão competitivo. Segundo (Song et al., 2009) a inovação constitui uma importante fonte de vantagem competitiva. No
entanto, para que suceda a inovação é necessário incutir uma cultura de constante procura de oportunidades que impacte a
qualidade da referida inovação. O êxito da inovação, entendido como uma saída positiva do processo de inovação, é o principal meio
pelo qual as empresas mantém e expansionam os seus mercados de produtos e clientes (Baker e Sinkula 2005). Este panorama
implica a necessidade de prestar uma atenção especial por uma alta gestão para o alcance dos objetivos de desempenho superior
nas empresas.
Vasconcello (2013) corrobora com a abordagem dos anteriores autores e acrescenta que a inovação possibilitará um posicionamento
estratégico o qual permitirá a manutenção e/ ou aumento da performance de negócio.
Por outro lado, grande quantidade de estudos sugerem que a orientação para o mercado está associada positivamente a uma
performance superior, por exemplo: número de inovações adoptadas (Han et al., 1998; o rendimento Hult et al., 2004; a performance
de programas de desenvolvimento de novos produtos (Atuahene-Gima et al., 1995 e M., & Brettel, M. 2017); e o êxito de novos
produtos (Narver et al., 2004 & M., & Brettel, M. 2017).
Porém, ainda não há consenso sobre o papel da orientação para o mercado no êxito da inovação. Por exemplo, alguns investigadores
propõem que una empresa que se orienta para o mercado pode diminuir a sua capacidade para inovar se apenas escuta a voz dos
consumidores (Christensen e Bower, 1996; Lukas e Ferrell, 2000; e Widiana, M. E. 2017). Com o intuito de aumentar os níveis de êxito
da inovação, a literatura sugere que a orientação para mercado é muito importante, pelo facto que possa gerar a capacidade de
inovar e a performance organizacional (Atuahene- Gima 1995; Calderón et al., 2016; Deshpande et al., 1993; Han et al., 1998; Jaworski
e Kohli, 1993; Li e Calantone, 1998; Pelham e Wilson, 1996; Slater e Narver, 1994).
Por outra parte, (Vander Linde 1995; Van der Linden, B., & Freeman, R. E. 2017). considera que a produtividade dos recursos tornam
as empresas mais competitivas e não menos. A relação entre o processo de inovação e a sustentabilidade tem ganhado relevância
apartir do debate acadêmico entre diversos autores (Porter e Vander Lindle 1995; Prahalad e Rangaswami 2009).
Hooley et al. (2005) reforça o exposto anteriormente, considerando que o aumento da orientação para o mercado implica o
desenvolvimento das capacidades relacionamentos com clientes e o aumento da habilidade no desenvolvimento e lançamento de
novos bens e serviços.
Em contrapondo, são poucos autores que prestaram atenção à proposta apresentada por (Narver et al. 2004) sobre a dimensão da
orientação para mercado proactiva. Assim, apresenta-se os principais conceitos e as premissas que os relacionam com o
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entendimento da orientação proactiva nas PME`s “cacereñas”. Seguidamente expõe-se a metodologia de análises de dados e os
resultados obtidos. Conclui-se este trabalho com a discussão dos resultados e as suas implicações.

2. FORMULAÇÃO DE PERMISSAS
Kohli e Jaworski (1990) consideram as capacidades de orientação para o mercado como fonte de vantagem competitiva com um
efeito sobre o desempenho financeiro e de mercado, sobretudo aquelas organizações orientadas para o mercado. De mesmo modo,
(Slater e Narver 1995) sugerem que a orientação para o mercado é uma base sólida para a criação dessas capacidades de valor e é
um factor determinante na rentabilidade e performance. Mais tarde, (Jaworski e Kohli 1996) demostram que efectivamente as
empresas orientadas para o mercado têm uma performance significativamente maior que as empresas com menor orientação,
especialmente em variáveis relacionadas com a rentabilidade, adaptabilidade e satisfação do cliente.
Por outro lado, (Day 1994; Lionakis, K., & Avlonitis, G. J. 2014) , explicam em termos gerais como a orientação para o mercado melhora
a performance, provendo as organizações de uma maior capacidade para compreender, atrair e reter os clientes. Outros estudos,
entretanto, sugerem que não há nenhuma relação significativa ou resultados mistos entre ambos argumentos. Segundo o ponto de
vista de (Han et al. 1998) a inovação é como o nexo oculto entre a orientação para o mercado e a performance da organização. Nesta
perspectiva, (Naver et al. 2004) consideram que as necessidades latentes são universais, existem em cada cliente e podem ser
descobertas por uma empresa que se comprometa em se focalizar e procurar disciplinadamente, mediante a observação cuidadosa
dos comportamentos dos clientes, as possíveis soluções aos problemas que enfrentam. Portanto, para que uma empresa melhore a
performance deve ir mais além das necessidades actuais ou conscientes dos clientes tentando descobrir as suas necessidades futuras
e latentes. Isto requer que continuamente a empresa exceda as expectativas dos seus clientes.
Entretanto, a proposta de uma orientação apresentada pelos anteriores autores, até hoje os investigadores não explicaram nem
puseram atenção de maneira suficiente à natureza das dimensões proactiva e reactiva sobre o êxito da inovação (Grinstein, 2008).
Yannopoulos et al., (2012), corrobora essa perspectiva, afirmando que existem escassos estudos que integram as duas vertentes da
orientação para o mercado (reactiva e proactiva) com o êxito da inovação.
Por outra parte, uma orientação para mercado proactiva alertará as empresas de novos mercados e reflecte um comportamento de
aprendizagem exploratório que envolve a pesquisa de nova e diversa informação de necessidades que os clientes ainda não
consideram consciente (Atuahene-Gima et al., 2005; Narver et al., 2004). Este facto supõe um efeito positivo da orientação para o
mercado proactiva sobre a performance.
Portanto, propõe-se que:
P1. Orientação para o mercado relaciona positivamente com capacidade de inovação.
e como subpremissas consideram-se as seguintes:
P1.1. Orientação para o mercado proactiva relaciona positivamente capacidade de inovação
P1.2 Orientação para o mercado reactiva relaciona positivamente capacidade de inovação.
Conforme o estabelecido na premissa anterior, a maioria das empresas mais reconhecidas preocupam-se como o que quer os clientes
e realizam investigações de mercado que lhes permitem conhecer os gostos e as preferências dos seus clientes e, assim, oferecerlhes o que desejam. Porém, tem-se de advertir ao gestor de marketing e gestor de produto que o estudo de investigação do mercado
não garante uma abordagem ou orientação para o mercado, sem contar com a aprendizagem de cuidar ou melhorar os interesses
no longo prazo dos indivíduos e da sociedade (Lamb, 2011).
Por outro lado, o trabalho desenvolvido (Vander Linde et al., 2016) chegaram a conclusão que padrões ambientais adequadamente
desenvolvidos podem catalisar inovações, diminuindo custos e agregando valores, permitindo, portanto, uso mais eficiente dos
recursos.
Além do exposto anteriormente, para que uma empresa seja competitiva é necessário que ela desenvolva um processo de inovação
sustentável, (Pujari 2006; Dangelico, R. M., et al, 2017), demonstraram o efeito de eco-inovação no desenvolvimento de novos
produtos na performance do mercado nas empresas norte americanas. Deste modo, propõe-se a seguinte premissa:
P2: A orientação social relaciona directamente com a capacidade de inovação
Finalmente, (Dinacyt 2003), considera empresas inovadoras, aquelas cujas atividades de inovações resultaram dos resultados da
introdução no mercado: de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado; de métodos de produção novos ou
significativamente melhorados; de um novo método organizacional; de novos métodos para a comercialização (inovação de
marketing). Esta última categorização pode ser importante para a performance da inovação. Embora, em determinados casos, a
inovação comece na função de I&D, o marketing tem um papel crucial para que a inovação tenha êxito. Normalmente as atividades
do departamento de I&D devem coordenar com as atividades de outros departamentos, conforme indica (Burgelman e Maidique
1988). Deste modo, tanto a I&D como a engenharia necessitam de se coordenar com a função de marketing para se assegurar que o
novo produto possui as características e as qualidades que os clientes necessitam e querem. É neste ponto que o marketing tem um
papel preponderante, na capacidade de inovação de marketing e desenvolvimento de novos produtos.
Conforme o ponto de vista de (Christensen 2001) a capacidade de inovação de uma empresa podem agrupar-se em três classes de
fatores: Recursos, processos e valores ou cultura de marketing. Segundo (Hooley et al. 2005) a cultura de marketing da organização
manifesta-se pelo nível de orientação para o mercado. Este último leva tempo para se construir, é complexa, desenvolvida por
habilidades tácitas. Isto significa que é quase impossível a transferência de conhecimentos e experiência de uma empresa a outra.
Portanto, as organizações que são capazes de desenvolver um certo número de inovações com êxito é porque dispõe de capacidade
de integrar e combinar a orientação para mercado com outros fatores chave para estimular a inovação e alcançar um resultado
inovador sustantável (Lawson e Samson, 2001; Hauge, Elisabet S., et al. 2017). De esta forma, justifica-se o efeito da orientação para
mercado sobre a inovação
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Em relação à performance de programas de desenvolvimento dos novos produtos (Atuahene-Gima et al., 2005) e o êxito de novos
produtos (Narver et al., 2004), ainda não há consenso sobre o papel da orientação para o mercado no êxito da inovação. Este último
autor considera que o desacordo acerca da relação entre a orientação para o mercado e o êxito da inovação estabelece-se por uma
estreita compreensão da orientação para o mercado, o qual concebeu-se tradicionalmente como uma orientação reactiva, que
consistiria em atender as necessidades dos clientes. Por outro lado, o referido estudo estabelece que uma completa orientação para
o mercado também consta de um modo proactivo que concerne ao descobrimento e satisfação das necessidades futuras não
manifesta espontaneamente pelos clientes, considerado anteriormente por (Day, 1994).
Assim, segundo (Hurley e Hult,1998), a inovação pode ser considerada com um antecedente da performance dos novos produto os
quais culminam em: níveis mais efetivos da satisfação e lealdade dos clientes (Mavondo, Chimhazi e Stewart, 2005); melhores
resultados de volume de vendas e participação de mercado (Hooley et al., 2005).
Por outro lado, uma gestão óptima em comercialização garante a entrega rápida e confiável de produtos ao cliente e
consequentemente o aumento total de vendas e quota de mercado (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2010). Segundo o argumentado,
propõe-se a seguinte hipótese:
P3: A capacidade de inovação relaciona-se positivamente com a inovação.

3. MODELO TEÓRICO
Conforme o exposto anteriormente na seguinte figura, estabelece-se a inter-relação entre os principais constructo: Capacidade de
inovação, orientação para mercado e orientação social.
Figura 1. Inter-relação entre os constructos

Fonte: Elaboração própria

Deste modo, baseando no entendimento da orientação para o mercado proactiva, (Narver et al. 2004) e outras contribuições prévias
na área de marketing, em especial, os trabalhos liderados por (Hooley et al 2005), define-se, de seguida, o modelo teórico objecto
desta investigação:
Figura 2. Modelo teórico da relação entre os constructos

Fonte: Elaboração própria

4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Com a finalidade de testar o modelo teórico, realizou-se a análise qualitativa, mediante o estudo de casos, conforme as fases
estabelecidas por (Yin, R. 1994). A eleição dos casos, levou-se a cabo mediante amostra lógica e teórica, não estatístico e aleatório,
procurando resposta e generalização analítica perante a generalização estatística, (Ragin e Becker 1992; Easton 1994 e Yin 1994).
A formação da amostra foi um processo progressivo, inicialmente foram identificadas através da ADISGATA (Associação para o
Desenvolvimento Rural de Serra de Gata em Cáceres). Trata-se de empresas que não superam a 14 trabalhadores, das quais foram
entrevistadas 7 empresas e uma delas foi excluída da análise, porque não se adequavam ao objeto do estudo em questão.
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E, com as evidências adquiridas no trabalho de campo procedeu-se à:


transcrição de dados mais relevante de cada caso do parecer dos gerentes das empresas analisadas em relação Inovação
de Marketing e Orientação para mercado, Performance;



e validação das premissas.

Tabela 1: Caracterização das Empresas da Amostra
Casos
Koru espirulina
Miel y Polen Val de Xálima
Fábrica de azeite “As Pontis”
Casa Rural “ El Pilar”
Queixaria “Dona Francisca”
Caldereria Artesanal
Fonte: Elaboração própria

Sector de actividade
Indústria alimentária
Indústria alimentária
Indústria alimentária
Turismo Rural
Indústria alimentária
Oficina e Artes -Serralheria

Números de trabalhadores
2
4
10
2
10
14

Para uma maior simplificação da nomenclatura das empresas investigadas, desde já se denominarão caso A, B, C, D, E e F,
respectivamente.

5. ÁNALISES DE EVIDÊNCIAS: ANÁLISES GLOBAL DE CASOS.
Nesta secção discute-se a aplicabilidade do modelo teórico desenvolvido anteriormente, comprovando, por um lado, a sua
consistência teórica à realidade do tecido empresarial “cacereño” e, por outro lado, realiza-se uma comparação das respostas para
chegar a conclusões importantes como quais permissas perdem sentido nessa realidade. Estabeleceu-se a verificação das anteriores
premissas, solicitando aos gestores das 6 empresas se lhes pareciam verdadeiras ou falsas os itens relacionados com os constructos
No concerne a primeira premisa “A orientação para o mercado proativa tem impacto positivo sobre a capacidade de inovação. Podese visualizar na seguinte representação o resultado do inquérito aplicado as empresas, relacionados com os itens da orientação para
o mercado.
Quadro nº1. Frequência de respostas orientação para o mercado proactiva e a capacidade de inovação (P1.1) 52
Orientação para o mercado proactiva (Fonte: Narver et al.,
Casos
2004)
Descrição dos ítens das escalas
A
Ajudamos aos nossos clientes a anticipar às tendências nos
+
mercados
Continuamente tentamos descobrir necessidades adicionais
dos clientes
Procuramos oportunidades em áreas onde os nossos
clientes encontram difículdade em expressar
as suas necessidades
Fonte: Elaboração baseada en Narver et al., 2004

B

C

D

E

F

Condição
presente
+

Condição não
presente
-

-

+

-

-

-

2

4

-

-

-

+

+

2

4

-

-

-

-

+

1

5

No estudo de validez da premissa P1.1, foram estudadas as respostas ao inquérito relativo às condições presentes nos 6 casos
analisados e, de modo geral, a maioria das respostas são negativas, desde logo, poderia deduzir que não existe influência da
orientação para mercado proactiva sobre a capacidade de inovação.
Quadro nº2. Frequência de respostas orientação para o mercado reactiva e a capacidade de inovação (P1.2) 53
Orientação para o mercado reactiva

B

C

D

E

F

Condição
presente
+

+

+

+

+

+

6

0

+

+

+

+

-

5

1

+

+

+

+

+

6

0

Casos

Descrição dos itens das escalas
A
A nossa estratégia para a vantagem competitiva baseia+
se na nossa compreensão da necessidade do cliente.
Medimos a satisfação dos clientes de forma sistemática e
+
frequente
Estamos mais direccionado aos nossos clientes que os
+
nossos principais concorrentes.
Fonte: Elaboração baseada en Narver et al., 2004

Condição não
presente
-

Em contrapondo, pode-se comprovar que a maioria das respostas dos itens do quadro anterior são positivas, estes resultados
permitem validadar a premissa P1.2.
Por outro lado, esta análise é reforçada com a transcrição da gerência da empresa F “ “Fazemos as coisas conforme gosto de clientes.”
Em suma, existe influência da orientação para o mercado sobre a capacidade de inovação, pois a P1.1 está validada embora P1.2
não esteja validada, neste sentido, reestabelece a P1 em : Orientação para o mercado reactiva relaciona positivamente capacidade
de inovação
No que concerne a orientação social, no quadro nº3 descreve-se as transcrições da entrevista a gerência mais relevantes.
Quadro nº3: Transcrição de dados
Casos
52
53

Capacidade de Inovação

Orientação para o mercado proactiva relaciona positivamente capacidade de inovação
Orientação para o mercado reactiva relaciona positivamente capacidade de inovação
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A
B

Melhor solução para conservação das propriedades do produto.
Oferecer o produto com essência da flor.
Melhorar o processo de fabricação, conservando no máximo as propriedades
do azeite e gerar menos resíduos.
Aproximar cada vez mais o cliente a vivência das actividades do meio rural.
Utilizar os residuos para diferentes sub produtos.
Procurar métodos e procedimentos com muita precisão de modo a produzir
menos resíduos.

C
D
E
F
Fonte: Elaboração própria

De acordo com as envidências do quadro anterior, pode-se deduzir que em todos casos existe uma relação positiva entre a capacidade
de inovação e a sustentabilidade, desde modo poderia considerar válida a premissa 2
Por último, em relação à capacidade de inovação é reflexa no quadro nº4 as respostas afirmativas (+) e negativas (-) obtidas do
inquérito semi- estruturado aplicado.
Quadro nº4. Frequência de respostas sobre capacidade da inovação (P3) 54
Casos
Descrição dos itens das escalas

Condição
presente

Condição
não presente

A

B

C

D

E

F

+

-

Existe capacidade de lançar com êxito novos produtos

+

+

+

+

+

-

5

1

Existem novos processos de desenvolvimento eficaz de
produtos

-

-

+

+

+

-

3

3

A gerência aposta em atrair talentos, quadros qualificados e
proactivos, capazes de liderar projectos desde a sua fase de
gestação até a fase de comercialização ou implementação

+

-

-

-

+

-

2

4

A gerência tem um sistema para obter informação dos
clientes e mercados actuais

+

-

+

+

+

+

5

1

A gerência tem pessoa com habilidade para identificar e
analisar as tendências do negócio

+

-

-

-

+

-

2

4

A gerência avalia sistematicamente os esforços na inovação
ou desenvolvimento de produtos para assegurar o nível de
qualidade que os cliente desejam

+

-

-

-

+

-

2

4

Fonte: Elaboração própria baseado em Hooley et al. 2005

Conforme o evidenciado no quadro anterior a capacidade de inovação sobre a inovação está presente parcialmente, pois as respostas
positivas recaem sobre a gestão dos empresários enquanto que as negativas relacionam sobre aos dos empregados, como também
se pode corroborar com a transcrição da entrevista de alguns gerentes:
“ Procuro benefício social e Económico”
“ Adquiro tecnologia para gerar menos resíduos”
Assim, a premissa 3 vai ser alterada, dado que a força motriz da inovação em todos os casos é o empresário.
P3: As capacidades de inovação do empresário relacionam positivamente com a inovação.
Figura 3. Modelo validado após estudos de casos

Fonte: Elaboração própria

6. CONSIDERACIONES FINAIS

54

Capacidade de inovação relaciona positivamente com a inovação
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As premissas apresentadas nesta investigação estavam desenvolvidas na proposta de um modelo que validasse a relação orientação
para o mercado, orientação social e a Inovação.
Com os resultados do estudo de casos pode-se afirmar:


Que o modelo de Inovação sustentável aplicado às pequenas empresas cacereñas está validado.



Segundo o tamanho das unidades investigadas pode-se deduzir que não existe um nível de especialização que possa
permitir ter estrutura muito orientada para o mercado. No entanto, chegou à conclusão que existe uma orientação para
mercado reactiva, ou seja, apenas atendem as necessidades expressas pelos clientes. Por outro lado, as actividades
relacionadas com a orientação para o mercado apenas são desenvolvidas pelos empresários, conforme refere a maioria
dos entrevistados:

“Faço as coisas ao gosto de cliente”;


Conforme as transcrições relacionadas com orientação social, ela está presente em todos casos e existe unamidadade entre
os entrevistados na relação positiva entre capacidade de inovação e sustentabilidade.



Quanto a capacidade de inovação, os itens que representam a capacidade de inovação do empresário são os que detêm a
maioria das respostas afirmativas, desde modo, conclui-se que a força motriz da inovação é o empresário, como foi
manifestado pela maioria dos empresários

Finalmente, neste estudo apresentou-se várias contribuições, tanto ao nível teórico como prático, destinados a dirigentes e/ou
empresários, providenciando algumas implicações no entendimento do Marketing, particularmente na Orientação para o mercado.
Assim, uma organização que pretende uma inovação baseada na orientação para o mercado, deve dispor de trabalhadores
qualificados e com atitude proactiva de modo a satisfazer as necessidades nas áreas onde os clientes se encontram dificuldades em
expressar as necessidades.
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RESUMO
A crise económica e financeira sentida a partir de 2007 na economia portuguesa teve impacto nas mais diversas áreas. Situações
como a pobreza, a exclusão social, o baixo poder de compra, o aumento da criminalidade são alguns exemplos que descrevem os
efeitos da vulnerabilidade económica portuguesa. Perante estas e outras fragilidades sociais emerge a necessidade de se
encontrarem soluções inovadoras que permitam suavizar os problemas. O Estado, entidade social, foi atribuindo ao longo dos anos
apoios, nomeadamente sob a forma de subsídios com o propósito de garantir um limiar mínimo de qualidade de vida aos cidadãos.
Paralelamente tem-se vindo a observar uma aposta crescente no apoio a iniciativas de inovação social como uma abordagem de
resposta aos problemas de cariz social, garantindo a coesão, o desenvolvimento, a competitividade e a sustentabilidade das regiões
e consequentemente da sociedade. A inovação social, enquanto domínio de atuação orientado para a promoção do bem estar,
enfrenta diversas dificuldades, nomeadamente ao nível da complexidade da sua quantificação, dos seus resultados e impactos, à luz
das métricas e indicadores existentes. Este trabalho posiciona-se como um contributo para responder a este desafio, na medida em
que pretende desenvolver o corpo de conhecimento para a quantificação das atividades de inovação social abordando o seu impacto.
O objetivo do trabalho é assim o de desenvolver um indicador de inovação social com inspiração no projeto piloto RESINDEX, a ser
usado nas regiões NUT II portuguesas para aferir da capacidade de inovação social regional. É importante referir que este trabalho
se baseia em dados existentes em fontes estatísticas, tais como o INE, PORDATA, DGEEC, que serão utilizados para informar a
construção dos três índices propostos no âmbito do RESINDEX. Esta informação permitirá caraterizar assim as regiões relativamente
à sua capacidade para inovar, à sua orientação para o nível social, e relativamente aos seus sucessos no domínio da inovação social.
A par dos resultados, pretende-se refletir sobre a natureza dos determinantes associados ao potencial da inovação social das regiões
portuguesas.
PALAVRAS-CHAVE: Índice, Inovação Social, RESINDEX

MEASUREMENT OF SOCIAL INNOVATION IN PORTUGAL (NUT II): APPLICATION OF THE RESINDEX MODEL
ABSTRACT
The economic and financial crisis felt since 2007 in the Portuguese economy has impacted the most diverse areas. Situations such as
poverty, social exclusion, low purchasing power and increased crime are some examples that describe the effects of such Portuguese
economic vulnerability. This scenario of social fragility has called for solutions. The State, a social entity, has increased the support to
populations and regions, over the years, notably be the allocation of subsidies with the purpose of guaranteeing a minimum standard
of living to the individuals. Along with the solutions advanced by the State, in recent years we have been observing a growing focus
on social innovation as a means to address social problems, while guaranteeing the cohesion, the development, the competitiveness
and the sustainability of the regions, and consequently of society. Social Innovation is able to promote well-being but faces several
difficulties, notably in what concerns the complexity in quantifying it, its results and impacts, in the light of the existing metrics and
indicators. The work reported in this paper aims to address this gap by contributing to develop the body of knowledge concerning
the quantification of social innovation activity and its impacts. The objective of the work is to develop an indicator of social innovation
inspired by the RESINDEX pilot project, to be used at the level of Portuguese NUT II regions in order to assess the regional capabilities
for social innovation. It important to state that the work is based on existing data from available statistical sources, such as INE,
PORDATA, DGEEC, that will be used to inform the construction of the three indices proposed by RESINDEX. This information will allow
for the characterization of the regional capabilities for innovation, the understanding of the extent of orientation for the social level,
and the analysis of the regional success in the domain of social innovation. The work also sets up to inform the discussion about the
determinants of social innovations in Portuguese regions.
KEYWORDS: Index, RESINDEX, Social Innovation

1. INTRODUÇÃO
Um dos conceitos que tem merecido atenção crescente nos últimos anos é o conceito de inovação social. Na realidade, a inovação
encontra-se associada às mais diversas áreas: empresas, indústrias, ambiente, saúde… No entanto, é com o despoletar de problemas
de cariz social que o conceito de inovação social começou a ganhar destaque na sociedade e na economia, apesar de, segundo André
e Abreu (2006: 121-141) e a Comissão europeia (2011: 31-33), ser já uma noção que tem vindo a ser definida e retratada desde anos
mais remotos.
São cada vez mais as notícias que retratam o sucesso dos projectos de diversos empreendedores sociais, que pelas suas próprias
características, sentem a necessidade de dar o seu contributo quando existem problemas sociais sem resposta.
Apesar da popularidade, a área da inovação social enfrenta diversos obstáculos, entre os quais se destacam as dificuldades no acesso
a financiamento, e as dificuldades em oferecer garantias objetivas de retorno nesta área, em grande medida associadas à
complexidade em quantificar a inovação social e os seus resultados e impactos, à luz das métricas e indicadores existentes (Comissão
Europeia (2014: 23-24); Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social (2015: 4-17); Comissão Europeia (2011: 112-114)).
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No que concerne ao acesso a financiamento, têm-se multiplicado os programas e apoios que têm surgido. No que se refere à
quantificação da inovação social, não se pode afirmar que já exista um modelo uniforme e credível que permita mensurar os
resultados da aplicação da inovação social. Um exemplo interessante, que constitui ainda um projecto-piloto, é dado pelo projeto
aplicado na Comunidade Autónoma do País Basco - RESINDEX INNOVATION55. Trata-se de um modelo que propôs o desenvolvimento
de um índice de inovação social regional. Este modelo incorpora três sub-índices: índice de capacidade potencial, índice de orientação
social e o índice de inovação social.
A informação oferecida neste índice permite a identificação dos pontos fortes e fracos no contexto da inovação social de uma região,
o que permite informar a definição de estratégias e ferramentas para melhorar a inovação social nas organizações, e
consequentemente nas regiões. Por outro lado, também se torna possível identificar as boas práticas que ajudam a estabelecer
políticas e ferramentas para conduzir sistemicamente a inovação social.
Desta forma, é claramente visível que o projeto RESINDEX permitiu tornar o conceito de inovação social mais reconhecível, para além
de ser um passo importante na medição da inovação social.
Tendo em conta o sucesso deste modelo, o objetivo deste trabalho é o de desenvolver um indicador de inovação social com inspiração
no mesmo, a ser usado nas regiões NUT II portuguesas para aferir da capacidade de inovação social regional.
Nas conclusões pretende-se conseguir aferir da capacidade em desenvolver projectos de inovação social, dos pontos fracos e fortes
relativos à aposta da inovação social de cada região, bem como a atratividade para a inovação social de cada região. Através
igualmente da discussão dos factores push e pull associados à inovação social e a cada região do país pretende-se contribuir para
informar os decisores políticos na formulação de políticas para incentivo da inovação social. No caso específico deste trabalho, a
origem dos dados para a construção dos índices é feita a partir de indicadores regionais existentes nas fontes estatísticas, ao invés
da recolha de dados primários via questionário, tal como foi realizado no País Basco.

2. INOVAÇÃO SOCIAL: CONCEITO
A crescente importância da economia social e da inovação social deve-se essencialmente ao acentuar dos problemas sociais.
Contudo, Comeau (2004: 29-44) refere que o destaque em torno do tema deve-se também à falta da capacidade do Estado suprir as
necessidades da população bem como à falta das políticas (ou à sua fraca eficiência), que actualmente se encontram mais
direccionadas para o investimento público com vista ao aumento de competitividade ao invés do desenvolvimento social. Desta
forma, atualmente, a inovação social tem sido vinda a ser cada vez mais avançada como o método alternativo de solução dos
problemas sociais.
Na literatura existente são diversos artigos que retratam a temática, onde é possível encontrar diversas definições do conceito.
Segundo a Comissão europeia (2013: 6) e Mulgan (2006: 146), a inovação social pode ser definida como o desenvolvimento e
implementação de novas ideias (produtos, serviços e modelos) com o objetivo de responder às necessidades sociais, melhorando o
bem-estar humano. Outros autores, como Howaldt & Schwarz (2010: 65-66) acrescentam que a inovação social tem como
característica a novidade e a ação intencional orientada para atingir o resultado desejado, salientando que as mesmas são planejadas,
coordenadas e orientadas para fazer mudanças sociais.
Bignetti (2011: 4-6) refere que o conceito de inovação social está também associado ao conhecimento aplicado às necessidades
sociais através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, com o intuito de criar soluções novas e duradouras
para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral, acrescentado Mulgan (2006: 146-149) que o principal motivo da
inovação social por parte das instituições/atores não é obter vantagem competitiva ou retornos acima da média, mas sim gerar valor
social.

Figura 1: Elementos e características da Inovação social
Para além das definições apresentadas anteriormente, The Young Foundation (2012: 18) sugere um conjunto de elementos e
caraterísticas essenciais da inovação social (figura 1).
De acordo com esta perspetiva, a inovação social incorpora desde logo características do conceito tradicional de “inovação”,
nomeadamente a ideia de novidade, a ida de encontro a necessidades ou ainda a existência de desenvolvimento de capacidades
e/ou ativos. Envolve porém elementos específicos, que a configuram como uma tipologia de inovação com identidade própria, e que
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Informação sobre o modelo disponível em URL: WWW <http://www.sinnergiak.org/index.php/resindex-regional-social-innovation-index/?lang=en>
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passam pelo foco nas necessidades e na mudança social, na predominância de modelos organizacionais colaborativos, multissetoriais
e com um importante papel da iniciativa e envolvimento dos cidadãos em geral.
2.1 Setores da inovação social
Schachter, Alcántara e Matti (2012) consideram que a iniciativa para uma inovação social nasce de procuras sociais ainda não
respondidas no mercado, exigindo, desta forma, diferentes atores da inovação social por forma a organizar redes de cooperação.
No âmbito da literatura existente, é possível verificar que existem muitos atores/sectores que proporcionam o desenvolvimento de
inovações sociais.
Segundo o paper intitulado “Social Innovation Overview: A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy
foundations for building social innovation in Europe”, da autoria The Young Foundation (2012: 26-30), a inovação social pode ter
origem em quatro setores:
1.

Setor sem fins lucrativos

2.

Setor público

3.

Setor privado (destaque das “indústrias sociais”- saúde, educação…)

4.

Setor informal (inclui actividades executadas pelas famílias, indivíduos e comunidades que desempenha um papel
importante na criação de movimentos sociais)

Para além dos setores apresentados anteriormente, outros autores foram mais longe e especificaram as principais entidades sociais
presentes nas mais diversas economias (sociais) (OBESP, 2011). Deste modo, a mesma fonte evidencia 56: as cooperativas, as
associações mutualistas, as fundações, as misericórdias, as instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas
alíneas anteriores, as associações com fins altruísticos cujas ações estejam direccionadas para o meio científico, cultural, educacional,
recreativo, defesa do meio ambiente, do desenvolvimento local, e por fim, outras organizações que queiram pertencer à Economia
Social, reunindo condições para tal.
2.2 Fases do processo de inovação social: o modelo espiral
Perspetivando a inovação social como um processo, um dos modelos que mais se tem afirmado é o designado modelo espiral (figura
2), definido por Mulgan em conjunto com Murray e Caullier-Grice (2010: 11-13). Os autores sugerem as seguintes fases:
1. Solicitações - que destacam a necessidade de inovação social
2. Propostas - onde as ideias são desenvolvidas
3. Protótipo -onde as ideias são testadas na prática
4. Sustentação -quando a ideia torna-se prática diária
5. Escala - crescendo e se espalhando inovações sociais
6.Mudança sistémica - envolve a introdução de sistemas inteiros e normalmente irá envolver todos os setores ao longo do tempo

Figura 2: Modelo espiral do processo de inovação social
Este conjunto de fases propostas pelos colaboradores da instituição The Young Foundation (que está a trabalhar para “criar uma
sociedade mais igualitária e justa, trabalhando com os setores público e privado” 57) pretende retratar a organização e evolução de
uma inovação social.
É claro que, na realidade, muitas destas fases se sobrepõem e podem ser realizadas por uma ordem diferente. A fonte refere que as
inovações sociais não passam necessariamente por todas as fases, como é o caso das inovações de pequena escala (ou locais), onde
estas chegam apenas até à quarta fase.
2.3 Medição da Inovação social

56

Informação disponível em URL: WWW < http://www.cases.pt/observatorio-da-es/, acedido a 3 maio 2016>
57 Disponível em WWW: URL < http://youngfoundation.org/about-us/>, acedido em 22 abril 2016
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Apesar da medição da inovação social ser um processo complicado, existe uma necessidade constante em fazê-lo. Segundo a
Comissão Europeia (2014: 23-24), existem pelo menos 4 razões que levam a que a inovação social seja alvo de medição.
A primeira justificação dada pela Comissão Europeia baseia-se no facto de que existe uma necessidade para provar que a inovação
social é uma maneira eficaz e sustentável para responder às necessidades da sociedade. Por outro lado, a mesma fonte justifica que
a alocação de dinheiro público e de outras fontes de financiamento público e privado exigem a necessidade de interpretar os “efeitos
sociais positivos” das inovações sociais. Ávila e Amorim (2014: 14) acrescentam que existe uma grande necessidade de “diversificar
as fontes de receita, pelo que as organizações são “obrigadas” a medir o impacto social para atrair potenciais investidores sociais”.
Em terceiro lugar, as políticas baseadas em evidências exigem que hajam provas do impacto esperado das acções em causa.
Finalmente, a Comissão Europeia (2014: 23) quer que as inovações sociais sejam alvo de medição uma vez que estas poderão ser a
causa para o desenvolvimento de uma nova vantagem competitiva para as economias europeias.
Apesar dos benefícios e das diversas razões que suscitam a mensuração do impacto social, medir a inovação é algo ainda complicado,
pelo que a Comissão Europeia acrescenta que a sua medição é tanto mais complicada quanto maior for o objetivo da mesma,
justificando tal afirmação pelo facto de que o sucesso depende de fatores que são difíceis de quantificar. Ainda assim, Ávila e Amorim
(2015: 15) referem que, sendo esta uma necessidade urgente por forma a diversificar as fontes de receita e os potenciais investidores
sociais, são diversas as organizações que não medem a inovação social porque “não sabem como fazê-lo e não têm recursos humanos
com técnicas de gestão”.
Neste contexto, é de afirmar a importância do RESINDEX como resposta à dificuldade em medir o impacto da inovação social. Este,
ainda considerado um projecto de pesquisa piloto, foi desenvolvido na Comunidade do País Basco, cujo objectivo é o
desenvolvimento e a validação de um índice regional para medir a inovação social. Este projecto foi aplicado a 282 agentes regionais
através de um inquérito (100 empresas, 94 organizações sem fins lucrativos, 8 centros tecnológicos e 80 grupos de pesquisa
universitários),
O modelo Resindex está dividido em 3 índices, cada um composto por um conjunto de indicadores:
a) Índice da capacidade potencial de inovação (Capacidade de Conhecimento; Capacidade de Aprendizagem; Capacidade de
Socialização; Capacidade de Desenvolvimento; Capacidade de Associação)
b) Índice de orientação social (Aquisição de conhecimento; Desenvolvimento de Projetos Sociais; Impacto dos projectos sociais;
Governança)
c) Índice de inovação social (Aquisição de conhecimento; Desenvolvimento de Projetos inovadores sociais; Impacto dos projectos
inovadores sociais; Governança)
Será ainda importante salientar que o índice desenvolvido é baseado em duas perspectivas: organizacionais e regionais. Deste modo,
é possível, através da informação gerada pelo índice, identificar os pontos fortes e fracos, definindo estratégias e ferramentas para
melhorar a inovação social nas organizações. Por outro lado, também se torna possível identificar as boas práticas que ajudam a
estabelecer políticas e ferramentas para conduzir sistemicamente a inovação social.
É com base nesta última informação sobre o modelo que levou os autores a apostar no mesmo como referência no estudo em causa.

3. METODOLOGIA
Embora seja difícil medir o impacto das inovações sociais, os esforços (como a aplicação de ferramentas como o RESINDEX) podem
oferecer avanços importantes nesta área. É neste sentido, que se pretende aplicar este modelo em Portugal, descrevendo, assim
todo o processo da inovação social portuguesa. Cabe assim acrescentar que a aplicação deste modelo nas regiões portuguesas,
poderá vir a chamar a atenção das mais diversas entidades associadas (e outras) a esta área, potenciando a criação de mais fundos
com vista ao financiamento de projectos sociais inovadores
A aplicação do modelo no contexto português envolveu alguma adaptação para permitir a utilização de dados secundários já
disponíveis em fontes estatísticas nacionais.
3.1 Indicadores recolhidos
Tal como mencionado anteriormente, a análise do processo de inovação social basear-se-á num conjunto de indicadores disponíveis
em fontes estatísticas, como o INE, PORDATA, DGEEC…
O quadro 1 mostra o conjunto de indicadores a analisar, bem como a dimensão a que foram categorizados pelos autores. É de
acrescentar que o quadro menciona também a divisão dos mesmos indicadores pelos índices propostos pelo modelo RESINDEX.
Quadro 1: Indicadores e respectivas categorias
Indices
Índice de capacidade potencial de inovação

Índice de orientação social

Categorias e indicadores
Efeito aprendizagem: Taxa de escolaridade do ensino básico, secundário; Diplomados no
ensino superior nas áreas científicas e tecnológicas; Aprendizagem ao longo da vida
Efeito Conjuntura: Produto interno bruto por habitante; Rendimento disponível bruto das
famílias por habitante; Valor acrescentado bruto
Participação da População: Voluntariado; participação Cívica e Governação
Desempenho das empresas: Despesas em I&D do estado, empresas, ensino superior, e
IPSFL; Cooperação das empresas; Fontes de Financiamento das empresas com actividades
e inovação
Economia social: evolução das entidades sociais; evolução do emprego; Investimento das
entidades sociais
Resposta do Estado aos problemas sociais: abono de família, subsídio de desemprego,
Rendimento social de inserção, Bonificação por deficiência, Subsídio mensal vitalício
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Fundos Europa 2020: Centro2020, Norte2020, Alentejo2020, Cresc Algarve2020. Lisboa
2020, Madeira2020, Açores2020
Empresas: objectivos socioeconómicos das inovações
Economia social: Produção, VAB, Remunerações

Índice de inovação social

3.2 Processo de análise
A necessidade em perceber as diferenças nos diversos pontos do país foi uma das razões que levou a que o estudo abordasse as
regiões NUT II portuguesas. Por outro lado, é pretendido criar uma semelhança entre o estudo que vais ser realizado e o modelo que
foi desenvolvido no País Basco, pelo que a abordagem nas regiões NUT II seria a melhor aposta, uma vez que o modelo RESINDEX é
de dimensão regional.
Contudo, esta aposta nas regiões dificultou o trabalho, dada a ausência de indicadores por regiões NUT II. Esta dificuldade levou a
que se recolhessem os indicadores existentes a partir de 2007 até ao período mais recente, garantindo, desta forma, um maior
número de dados.
Após a recolha dos dados, foi calculada a média dos valores associados aos vários anos de cada indicador para cada região. Depois
deste processo, e uma vez que os indicadores têm diferentes unidades de medida, definiu-se uma escala que será aplicada a cada
valor do indicador presente no quadro 1 para cada região. A escala está definida entre 1 e 7, onde 1 representa o valor mais baixo
do indicador e 7 o valor mais alto, tal como acontece com o indicador “aprendizagem ao longo da vida” (quadro 2). Este método
garantiu que todos os indicadores tivessem a mesma medida, garantindo em simultâneo, um ranking das regiões para cada indicador.
Quadro 2: Aplicação da escala no indicador aprendizagem ao longo da vida
Região

Aprendizagem ao longo da vida
Média da % da população que está envolvida em
aprendizagem ao longo da vida (2011 a 2016)
9.12
10.23
12.28
8.75
9.17
6.82
8.33

Norte
Centro
Região Metropolitana de Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira

Aprendizagem ao longo da vida
Escala 1 a 7
4
6
7
3
5
1
2

É de acrescentar que os dados referentes a este indicador foram recolhidos do Instituto Nacional de Estatística.
Após esta classificação para todos os indicadores apresentados no quadro 1, as 9 categorias a que estão associados serão analisadas.
Cada categoria receberá um valor para cada região que corresponderá à soma dos valores dos indicadores que correspondem a ela.
Por este método, no caso do efeito conjuntura (quadro 3) é possível verificar que a região metropolitana de Lisboa apresenta uma
posição melhor em relação às demais regiões.
Quadro 3: Análise do efeito conjuntura
Região

Norte
Centro
Região Metropolitana de Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira

Produto interno bruto
por habitante (indicador
1)
1
2
7
4
6
3
5

Rendimento disponível
bruto das famílias por
habitante (indicador 2)
1
2
7
3
6
5
4

Valor acrescentado bruto
(indicador 3)

Efeito conjuntura
(1+2+3)

6
5
7
4
3
1
2

8
9
21
11
15
9
11

Após analisadas as 9 categorias, interessa analisar finalmente cada um dos índices compostos pelas categorias definidas inicialmente,
e desta forma obter resultados que permitam tirar conclusões.
A análise dos índices definidos pelo RESINDEX será feita da mesma forma que foi feita a análise das categorias dos indicadores. Neste
caso, cada região obterá um valor para cada índice que corresponderá à soma dos valores das categorias que pertencem a cada
índice, tal como aconteceu com os índices de orientação social e da capacidade potencial (quadro 4 e 5 respetivamente).
Quadro 4: Análise do índice de orientação social
Região

Norte
Centro
Região Metropolitana de Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira

Resposta do Estado aos
problemas sociais
(categoria 1)
33
22
27
20
18
8
15

Fundos da EU e nacionais
(categoria 2)
62
51
42
38
26
16
20

Entidades dea economia
nacional
(categoria 3)
7
6
5
4
3
2
1

Índice de
orientação social
(1+2+3)
102
79
74
62
47
26
36

Quadro 5: Análise do índice de capacidade potencial
Região

Efeito aprendizagem

Efeito conjuntura
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Norte
Centro
Região Metropolitana
de Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira

20
26
34

8
9
21

5
7
6

58
62
52

91
104
113

18
26
5
11

11
15
9
11

3
4
1
2

70
50
61
39

102
95
76
63

Relativamente ao índice de inovação social, pode-se adiantar que este será analisado de uma forma diferente dos restantes. A
ausência de indicadores por região para este índice levou a que se recorresse a outro tipo de dados, incluindo triangulação de
informação de diferentes fontes qualitativas, tais como notícias, entrevistas, artigos académicos, etc. Apesar de este índice ainda
estar em fase de análise pode-se afirmar que perante as noticias e entrevistas recolhidas, a região do norte é aquela que tem mais
potencialidade no que diz respeito ao sucesso das inovações sociais, seguindo-se a região do centro e do Alentejo.
3.3 Resultados esperados
A necessidade de utilizar os indicadores existentes permitiu analisar a situação atual de cada região em termos de educação,
disponibilidade económica, participação da população na economia social (...) e analisar exploratoriamente o impacto das inovações
sociais na sociedade portuguesa.
A análise descrita no ponto anterior mostra claramente um ranking entre as regiões, seja ao nível dos indicadores, seja ao nível dos
índices.
Actualmente, este trabalho ainda contínua em desenvolvimento, pelo que se pode afirmar que ainda não foi desenvolvido e validado
o índicador que se pretende criar. Ainda assim, com os dados já obtidos e analisados é claramente notável que a região Metropolitana
de Lisboa é a que está mais preparada para fazer investimentos em inovações, representada por valores mais elevados dos efeitos
aprendizagem e conjuntura, tal como demonstra o quadro 5. Já a região Norte é aquela que se encontra mais orientada para as
inovações do tipo social, o que reflecte a sua maior preocupação para com os problemas sociais (quadro 4).
Relativamente ao índice de inovação social, apenas se pode afirmar que a região do norte tem sido fortemente destacada, de forma
positiva, no campo da inovação social. Deste modo, é esperado que o indicador criado permita concluir que o norte se destaque pelo
sucesso das inovações sociais.

4. CONCLUSÃO
A dificuldade em medir o impacto da inovação social é um dos desafios que actualmente a área coloca á sociedade. As diversas
vantagens associadas á sua medição tem levado diversos especialistas na área a definirem modelos que permitam concretizar tal
objectivo. Contudo, actualmente, não existe nenhum modelo credível e uniforme que permita assim medir o (in)sucesso das
inovações sociais. É com baste nesta insuficiência que, perante alguns obstáculos e desafios se tentou definir um índice que
permitisse medir o impacto das inovações sociais em Portugal, tendo por base o modelo RESINDEX. Apesar do trabalho ainda não ter
sido concluído, foram já algumas conclusões retiradas acerca das regiões portuguesas no contexto da inovação social. De facto,
apesar da região de Lisboa ter mais condições para inovar, é no Norte que se assiste a uma maior orientação para o nível social. Esta
última região é bastante destacada nas mais diversas fontes de informação pela sua capacidade de atuação nesta área. Ainda assim,
existe uma necessidade em perceber por que razões tal facto acontece nesta região.
Apesar do indicador ainda não ter sido desenvolvido é esperado que o mesmo permita retirar conclusões credíveis, garantindo, acima
de tudo comparações entre as regiões portuguesas no que diz respeito á inovação social.
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RESUMO
Este trabalho é parte de um amplo estudo cujo objetivo é analisar o impacto na desigualdade entre as grandes regiões do Brasil que
podem decorrer das propostas de ajuste e reformas na gestão do Presidente Michel Temer, associadas à diminuição do Estado. Como
parte do estudo, neste artigo, busca-se retratar o cenário de desigualdade entre as grandes regiões do país, relacionados ao nível de
dependência do setor público na composição dos PIBs municipais e na geração dos empregos formais. Com base nas informações
sobre o PIB Municipal provenientes do IBGE e nos dados dos empregos formais disponibilizados pelo RAIS, as informações foram
agrupadas por grandes regiões do Brasil e contabilizados os municípios em que o Valor Adicionado Bruto do setor público representa
mais de 33% do total do VAB total e que os empregos da administração pública representam mais de 33% do total de empregos
formais nas cidades. Em que pese a relevância que o setor público possui para a economia e geração de emprego formal na maioria
dos municípios brasileiros, há significativa discrepância na realidade percebida nas grandes regiões brasileiras. Em termos
percentuais, o grau de relevância que o setor público possui para a economia e na geração de empregos formais nos municípios das
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são significativamente inferiores à realidade experimentada nos municípios do Norte e Nordeste.
A forte dependência do setor público percebida nas cidades do Norte e Nordeste aponta para uma maior sensibilidade aos impactos
que podem originar do Ajuste Fiscal e da Reforma da Previdência. Deste modo, as ações propostas na gestão do Presidente Michel
Temer podem fazer com que o Brasil experimente um novo cenário de alargamento da desigualdade inter-regional e intra-regional.
Palavras-chave: Desigualdade regional. Empregos na administração pública. PIB municipal. Setor público.

PORTRAITS OF REGIONAL INEQUALITY: A RELEVANCE OF THE PUBLIC SECTOR IN THE GDP AND IN THE FORMAL EMPLOYMENT OF
BRAZILIAN MUNICIPALITIES
ABSTRACT
This paper is part of an extensive study whose objective is to analyze the impact on inequality between the great regions of Brazil
that may result from the proposals for adjustment and reforms in the management of President Michel Temer, associated to the
decline of the State. As part of the study, this article seeks to portray the scenario of inequality between the major regions of the
country, related to the level of dependence of the public sector on the composition of municipal GDPs and the generation of formal
jobs. Based on the information on Municipal GDP from the IBGE and on the formal employment data provided by RAIS, the
information was grouped by large regions of Brazil and counted municipalities in which the Gross Value Added of the Public Sector
represents more than 33% of the total Of total GVA and that public administration jobs account for more than 33% of total formal
jobs in cities. Despite the relevance of the public sector to the economy and the generation of formal employment in most Brazilian
municipalities, there is a significant discrepancy in the reality perceived in the large Brazilian regions. In percentage terms, the degree
of relevance that the public sector has for the economy and the generation of formal jobs in the municipalities of the South, Southeast
and Central West regions are significantly lower than the reality experienced in the municipalities of the North and Northeast. The
strong dependence of the public sector perceived in the cities of the North and Northeast points to a greater sensitivity to the impacts
that can originate from the Fiscal Adjustment and the Pension Reform. In this way, the actions proposed in the management of
President Michel Temer may cause Brazil to try out a new scenario of widening inter-regional and intra-regional inequality.
Keywords: Municipal GDP. Public administration jobs. Public sector. Regional inequality.

1. INTRODUÇÃO
O debate em torno do ajuste fiscal e das reformas de iniciativa do governo do presidente Michel Temer domina o noticiário e tem
sido palco de intensas discussões, de forte cunho ideológico, nos últimos tempos no Brasil. O primeiro passo foi a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição 241/55, que estabeleceu um limite para as despesas primárias do governo federal por vinte anos,
tendo como base o orçamento do ano anterior e a correção pelo índice de inflação.
A PEC 241/55, ao impor um limite para as despesas primárias, impede o avanço dos gastos em um país marcado pela ineficiência e
carência de serviços públicos. Tal medida deve refletir em restrições aos reajustes salariais dos servidores, bem como a contratação
de novos funcionários, pois se espera que não haja expansão dos serviços ofertados.
Com a PEC 241/55 já vigente, o governo federal vem realizando esforços políticos para que a medida seja replicada nas demais
instâncias federativas. Entre os argumentos do governo federal está a dificuldade fiscal que os governos estaduais e municipais têm
enfrentado, sendo o caso mais emblemático a crise vivida pelo estado do Rio de Janeiro.
Quando a proposta de emenda a constituição ainda encontrave-se em discussão, Philip Alston, relator especial para extrema pobreza
e direitos humanos da ONU, posicionava-se de forma contrária em matéria publicada no site da ONU BR (2016: 1) e defendia que “se
adotada, essa emenda bloqueará gastos em níveis inadequados e rapidamente decrescentes na saúde, educação e segurança social,
portanto, colocando toda uma geração futura em risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais”.
Por sua vez, a Reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso Federal, prevê a idade mínima para aposentadoria de
65 anos para homens e 62 para mulheres e a necessidade de contribuição por 40 anos para que a aposentadoria seja no valor integral.
A proposta abrange os trabalhadores de empresas privadas e os servidores públicos federal. Apesar de constarem na proposta inicial,
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os servidores públicos estaduais e municipais já foram retirados do projeto que está em tramitação, cabendo aos estados e municípios
aproverem suas próprias regras previdenciárias.
Apesar da relevância, as questões regionais e os impactos provocados nos municípios permanecem à margem do debate. Por isto, o
presente trabalho visa suscitar um novo aspecto nas discussões em torno do Ajuste Fiscal e da Reforma da Previdência, dada a
importância que o setor público possui no número de empregos formais gerados e para a economia da maioria absoluta dos
municípios brasileiros.
Para tanto, este artigo está dividido em quatro sessões. Na primeira parte, há uma apresentação da metodologia utilizada para o
cálculo do Valor Adicionado Bruto (VAB) do Setor Público e dos dados que compõe o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS),
fontes secundárias essenciais ao logo de todo o trabalho. Em seguida, é apresentada a distribuição da atividade econômica e dos
empregos formais no Brasil agrupado pelas grandes regiões. No terceiro momento, é abordada a importância que o setor público
possui para a economia e na geração de empregos formais no país. Por fim, evidencia-se a desigualdade entre as regiões a partir dos
aspectos já mencionados.

2. A METODOLOGIA PARA CÁLCULO VAB DO SETOR PÚBLICO NO PIB MUNICIPAL E DOS EMPREGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA RAIS
Desde o ano 2000, as estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios são realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), tendo como parceiros os órgãos estaduais de estatística, secretarias de governo e da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (SUFRAMA). Os números são apresentados a preços correntes, com quatro grandes divisões: o VAB do setor
agropecuário, o VAB do setor industrial, o VAB do setor de serviços e os impostos líquidos de subsídios.
Em função da grande relevância que o setor público possui na economia municipal, o VAB do setor de serviços está dividido entre o
segmento privado e a participação da administração, saúde e educação públicas e seguridade social. Tais dados são disponibilizados
de forma padronizada, o que permite a comparação com recorte municipal.
O relatório metodológico está em sua terceira edição. A primeira foi publicada no ano de 2004, a segunda em 2008 e a terceira e
última edição em 2016. Nas duas primeiras edições, a metodologia apresentada pelo IBGE para aferição do VAB da administração,
saúde e educação públicas e seguridade social, no que tange a esfera municipal, baseia-se na soma de quatro variáveis: salários, que
está subdividido em pessoal ativo, demais despesas com pessoal, terceirização de mão de obra e outras despesas de pessoal;
contribuições sociais efetivas; contribuições sociais imputadas, que se subdividi em pessoal inativo, pessoal pensionista, saláriofamília e a contribuição para custeio da previdência que entra de forma negativa na conta; e, outros impostos sobre a produção,
contribuição para formação do PASEP.
No que se refere às esferas estadual e federal, a distribuição é realizada de acordo a população de cada município, com base nas
estimativas populacionais que são divulgadas pelo próprio IBGE.
Esta estruturação foi modificada, conforme demonstra a 3ª Edição das Séries Relatórios Metodológicos para aferição do Produto
Interno Bruto dos municípios publicado pelo IBGE em 2016. Com relação às esferas estadual e federal a metodologia não sofreu
alterações, mas com relação à esfera municipal passam a serem considerados apenas os dois primeiros fatores elencados nas
publicações anteriores: salários, subdividido em pessoal ativo, demais despesas com pessoal, terceirização de mão de obra e outras
despesas de pessoal e contribuições sociais efetivas.
Como as despesas com pessoal é que serve como parâmetro para o cálculo do VAB do setor público, a análise em conjunto com a
representatividade que o setor possui na geração dos empregos no país torna-se essencial à argumentação que se propõe este
estudo. As análises propostas neste artigo serão sempre realizadas associando o aspecto econômico representado pelo PIB, em
especial pelo VAB do setor público, e o aspecto social, abordando o volume de emprego representado pelo setor, tendo como
parâmetro a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
A RAIS é baseada em registros administrativos que são declarados anualmente pelos estabelecimentos. Os dados são referentes a
vínculos empregatícios formais, ou seja, constam apenas as informações dos empregos regidos pelo regime celetista e estatutário.
Visando o controle dos dados, quando se identifica um valor ignorado para as variáveis geográficas e setoriais, há a tentativa de
recuperação tomando como base as informações repassadas no ano anterior. Outra medida executada é a análise comparativa entre
as frequências dos três últimos anos.
Conforme informações do MTE (2016), as declarações da administração pública, cujos principais declarantes são as prefeituras,
passam por criteriosa análise comparativa entre os campos município, atividade econômica, natureza jurídica e razão social, para
que as inconsistências mais significativas possam ser verificadas no local. Também estão sujeitos às verificações “in loco” os
estabelecimentos com maior participação em cada célula.

3. A DISTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA E DO EMPREGO NO BRASIL POR GRANDE REGIÃO
Apenas a região sudeste tem correspondido, em média, por mais de 56,32% do PIB brasileiro. Sua representatividade é mais de três
vezes superior a da segunda grande região em termos de importância na PIB brasileiro, posto ocupado pela região sul que tem
representando cerca de 16,64%, em média. A Figura 01 mostra que na outra ponta, está a região norte, que, em média, não atinge
nem a marca de 5% na participação do PIB brasileiro. A região centro-oeste mantém-se num patamar inferior aos 10% e a região
nordeste coloca-se entre a região Centro-oeste e sul com cerca de 13% de participação no PIB nacional, em média.
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Figura 01: Participação no PIB brasileiro por grande região entre os anos de 1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Situação semelhante se verifica ao analisar as informações referentes aos empregos formais disponibilizados pela RAIS. Em média, a
região sudeste corresponde a mais de 50% dos empregos regidos pelos sistemas celetista e estatutário no Brasil, como ilustrado pela
Figura 02. A região norte, assim como no PIB, mantém uma participação média de aproximadamente 5% do total de empregos
formais do país. O sul e o nordeste representam parcela semelhante, correspondendo, a 17,40% e 17,70% do total de empregos
formais brasileiros e na região centro-oeste a participação no total de empregos formais do país é de aproximadamente 8%.

Figura 02: Participação nos empregos formais do Brasil por grande região entre os anos de 2002 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir do MTE/RAIS.

Quando a análise do PIB e dos empregos é segregada em termos do comportamento do setor público, a Região Sudeste segue
dominante, porém em condição mais amena. O VAB do setor público em relação ao total do país na região sudeste, corresponde em
média a 41,91%. A Figura 03 ilustra o comportamento semelhante das regiões centro-oeste e nordeste, cujas participações médias
fica em torno de 20%. A representatividade do VAB do setor público da região sul em termos do total nacional tem média inferior a
15%, enquanto a região norte mantém-se, em média, abaixo dos 10%.

Figura 03: Participação no VAB do Setor Público por grande região entre os anos de 1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

No que se refere a representatividade das grandes regiões nos empregos da administração pública em relação ao total dos empregos
do setor no brasil, a região sudeste segue como maior expressão, oscilando na casa dos 40%, conforme aponta a Figura 04. Em
seguida, vem a região nordeste, com uma participação de aproximadamente 25%. As regiões sul e centro-oeste estão num patamar
superior aos 10% do total de empregos da administração pública no Brasil, que também representa o índice máximo alcançado pela
região norte.

247

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Figura 04: Participação da administração pública nos empregos formais totais do setor no Brasil por grande região entre os anos de
2002 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir do MTE/RAIS.

Vê se que o domínio exercido pela região sudeste em termos econômicos e na geração de empregos formais é minimizada quando
é realizado o recorte para o setor público. Este fato se deve a importância que o setor representa, em especial, para a região nordeste,
com participações bem mais significativas em relação ao VAB do setor público e na geração de empregos pela administração pública,
do que quando analisada todos os segmentos da economia. A região norte segue sendo a região com menor particição, porém, com
o dobro da representatividade que possui quando a análise não é setorizada.

5. A IMPORTÂNCIA DO SETOR PÚBLICO NO PIB DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Muda completamente o cenário quando se analisa a importância que o VAB do setor público tem para estas regiões, como ilustra a
Figura 05. No eixo sul-sudeste, como áreas mais dinâmicas do país, o setor público tem uma participação relativa bem menor no PIB
do que nas demais regiões do país. Em ambas as regiões, o comportamento médio ao longo dos últimos 15 anos fica próximo dos
10%, aproximando de 15% nos últimos anos analisados.
Esta representatividade é o dobro nas regiões norte-nordeste como áreas mais atrasadas economicamente do país, com uma
participação mantendo-se entre os 20% e 25%, o que indica uma maior dependência que estas regiões possuem do setor público. Na
região centro-oeste, nota-se um decréscimo da importância do setor público na composição do VAB regional, saindo de mais de 31%
em 1999 e atingindo pouco mais de 23% em 2013.

Figura 05: Participação do VAB do setor público no VAB total da grande região entre os anos de 1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Nas regiões menos dinâmicas do Brasil, em termos do total dos empregos formais, a administração pública também possui relevância
consideravelmente maior do que no eixo sul-sudeste. A região norte é onde os empregos da administração pública possui maior
relevância no número total de empregos formais, mesmo apresentando uma queda no percentual nos últimos anos, a média na
participação ao longo do período analisado é de aproximadamente 38%, mais do que o dobro das regiões mais dinâmicas do país.
A Figura 06 demonstra que a região nordeste se mantém um pouco acima da região centro-oeste, mas o comportamento em ambas
as regiões é semelhante, correspondendo a 32,63% e 29,87%, respectivamente, em média. Nos centros dinâmicos, regiões sul e
sudeste, a participação média é de aproximadamente 15%, uma representatividade que corresponde metade ou menos que isto, em
relação às demais regiões do Brasil.
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Figura 06: Participação dos empregos da administração pública no total de empregos formais em cada grande região entre os anos
de 2002 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir do MTE/RAIS.

Analisando os dados do PIB municipal entre os anos de 1999 e 2013 nota-se que, historicamente, mais de um terço dos municípios
brasileiros tem forte influência do setor público na sua estrutura econômica. A forte influência que apontada diz respeito ao fato de
que mais de um terço do VAB total destes municípios é oriundo do setor público.
Este percentual oscilou e manteve-se na faixa de 30% a 35% entre os anos de 1999 até o ano de 2009. Houve um aumento no patamar
a partir de então, mantendo-se na faixa de 35% a 40% até o ano de 2012 e chegando a 42,15% no ano de 2013, conforme ilustra a
Figura 07. Um número extremamente relevante, tendo em vista que em termos absolutos representa 2.348 dos 5.570 municípios
que formam o Estado brasileiro.
O arrefecimento da economia do Brasil vivido nos últimos anos, apresentando uma leve alta de 0,1% no ano de 2014 e retraindo
3,8% e 3,6% em 2015 e 2016, respectivamente, conofrme dados do IBGE (2017), de um modo geral faz ascender ainda mais a
importância que o setor público tem para uma grande parcela das cidades do país.

Figura 07: Percentual de municípios brasileros cujo VAB do setor público corresponde a mais de 33% do VAB Total da cidade entre
os anos de 1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

O setor público tem importância ainda maior na geração de empregos formais. Historicamente, conforme indicado na Figura 08, em
aproximadamente 60% dos municípios brasileiros, mais de um terço do total dos empregos formais são da administração pública, o
que, consequentemente indica a grande relevância que possui na geração de renda através do trabalho.

Figura 08: Percentual de municípios brasileiros que os empregos gerados na administração pública representam mais de 33% do total
de empregos da cidade entre os anos de 2002 e 2013.

249

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Fonte: Elaboração própria a partir do MTE/RAIS.

A análise em escala municipal amplia a força que o setor público possui para a economia e ainda mais para os empregos formais das
cidades brasileiras. Como aponta a metodologia do cálculo do PIB municipal, os recursos referentes às despesas com pessoal é que
indica o VAB do setor público. Deste modo, a importância que o setor tem em termos de empregos formais no município é refletida
também no âmbito econômico.

6. RETRATOS DA DESIGUALDADE
Baseado nas informações já relatadas está evidente que, de modo geral, o setor público é de extrema relevância para a economia e
na geração de empregos formais em todo o país. Com a ressalva de que esta importância é ainda maior para as regiões norte e
nordeste, cenário apontado com clareza na Figura 09. A participação média do VAB do setor público no VAB total nos municípios
dessas regiões é aproximadamente o dobro das demais grandes regiões brasileiras.
Enquanto a média da participação do VAB do setor público no VAB total entre as cidades que compõe as regiões norte e nordeste
fica em torno de 40%, os municípios das regiões sudeste e centro-oeste superam em pouco o patamar dos 20% e nas cidades da
região sul é ainda inferior, com média em cerca de 18%.

Figura 09: Participação média do VAB do setor público no VAB total nos municípios que compõe as grandes regiões entre os anos de
1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Semelhantemente, a administração pública possui maior relevância na geração de empregos formais nas regiões norte e nordeste,
em relação às demais grandes regiões. No nordeste a participação média da administração pública nos empregos formais dos
municípios ao longo dos anos estudados se aproxima de 68% do total, ou seja, dois em cada três empregos formais nos municípios
nordestinos, em média, está no setor público. Com uma importância um pouco menor nos municípios da região norte, a
administração pública corresponde em média a cerca de 57%.
Num patamar bem abaixo, nas cidades que compõe as demais grandes regiões do país, os empregos gerados no setor público
permanecem, em média, abaixo dos 40% do total de empregos formais nos municípios, como representado na Figura 10. Entre elas,
a média mais alta é da região centro-oeste, com 36,91%, seguido da região sudeste, cujo comportamento médio nos municípios é de
33,61% e por fim, a região sul, com média nos municípios correspondendo a 30,54%.

Figura 10: Participação média dos empregos gerados pela administração pública no total do município por Grande Região entre os
anos de 2002 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir do MTE/RAIS.

A discrepância que o setor público possui para a economia dos municípios das grandes regiões é ainda maior quando se analisa o
percentual de cidades em que a administração pública representa mais de 33% do VAB total. Nesta ótica, o setor público representa
mais de um terço do total do VAB em aproximadamente 75% dos municípios nordestinos, em média. O percentual médio dos
municípios da região norte é de aproximadamente 60%, contudo, houve uma significativa oscilação ao longo dos anos, tendo caído
por um período e assumido um comportamento ascendente nos últimos anos.
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Está demonstrado na Figura 11 que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, o percentual de municípios cujo VAB do setor público
supera 33% do VAB total está num patamar bem inferior que nas regiões norte e nordeste. Enquanto o percentual médio de
municípios na região sudeste se aproxima dos 20%, na região centro-oeste a média de cidades está abaixo dos 10% e na região sul,
a média de municípios cujo VAB do setor público supera um terço do total não chega a 2%.

Figura 11: Percentual de municípios por grande região em que o VAB do setor público representa mais de 33% do VAB total entre os
anos de 1999 e 2013.
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Analogamente ao que aconteceu nas demais análises relatadas, o impacto que a da administração pública possui nos empregos
formais dos municípios, de um modo geral, é superior a importância que se tem no aspecto econômico. O percentual de municípios
do nordeste que o setor público corresponde a mais de 33% do total de empregos formais se aproxima, em média, aos 85%. Este
número é um pouco inferior na região norte, cuja média aproxima dos 80%.
As demais regiões estão num patamar bem abaixo, a exemplo do que acontece no aspecto econômico. O percentual de municípios
da região centro-oeste que os empregos da administração pública representam mais de um terço do total dos empregos formais, em
média, aproxima-se dos 50%. Nas regiões sul e sudeste, o percentual de cidades, na média, aproxima-se de 40%, conforme indica a
Figura 12.

Figura 12: Percentual de municípios por Grande Região que os empregos gerados pela Administração Pública representam mais de
33% do total entre os anos de 2002 e 2013.
Fonte: Elaboração Própria a partir do MTE/RAIS.

Diante das evidências apresentadas pelas análises, nota-se que o setor público possui maior relevância para a economia e para
geração de empregos formais nas regiões norte e nordeste, indicando que as mesmas são mais sensíveis às medidas propostas de
ajuste e reformas elaboradas na gestão do presidente Michel Temer, de maneira especial quando a análise é realizada na escala
municipal.
Esta diferença no grau de importância que o setor público possui tanto economicamente, quanto em termos de geração de empregos
formais entre as grandes regiões, apontam para uma tendência de um novo ciclo de distanciamento, com a ampliação da
desigualdade, como consequência das medidas adotadas no atual governo.
Mas não é só isto, pois a desigualdade não tende a crescer apenas no âmbito inter-regional. Está clara a existência da desigualdade
intra-regional. Enquanto nas regiões norte e nordeste uma minoria de cidades tenderá a sobressair às demais, nas regiões sul, sudeste
e centro-oeste é a maioria que tenderá a sobressair sobre uma minoria de municípios menos dinâmicos.
O aumento no investimento privado projetado pelos segmentos favoráveis à proposta de Ajuste Fiscal e a Reforma da Previdência
não deve suprir os entraves em escala municipal que poderão representar as medidas pretendidas. A dependência que a maioria das
cidades possui do setor público, por si só, já é um indicativo de que as mesmas não apresentam grandes atrativos para o investimento
do setor privado.
As teorias demonstram que as vantagens locacionais em grande medida estão vinculadas as ações estruturantes, em especial na
infraestrutura por se relacionar com o custo de transporte, e estão, portanto, atraleados ao investimento público. Com a limitação
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dos gastos públicos a partir da PEC 241/55 as expectativas de investimento público e da mudança na atratividade do capital pelos
municípios menos dinâmicos são diminutas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Outros aspectos ainda merecem ser analisados para que se possa ter um entendimento conclusivo para o debate iniciado neste
trabalho. Entre estes fatores destaca-se o nível de investimento público e privado e a participação na renda gerada aos municípios
pelo trabalho na administração pública e nos demais setores da economia.
No entanto, já está evidenciado que as regiões norte e nordeste têm forte dependência tanto no aspecto econômico, aqui mensurado
a partir do VAB do setor público no PIB dos municípios, quanto no aspecto da geração de empregos formais, analisados a partir das
informações estatística da RAIS.
Mais do que isto, a análise em escala municipal, demonstra que é a administração pública que dita a economia e que representa o
grande empregador na maioria das cidades brasileiras, especialmente das regiões norte e nordeste. O percentual de municípios
destas regiões que dependem majoritariamente do setor público para geração formal do emprego, bem como para dinâmica da
economia local, é muito superior do que nas demais regiões do país.
Não há como tratar de maneira igualitária os desiguais. Porém, as ações propostas pelo governo do presidente Michel Temer, que
esteão associadas à diminuição do Estado, desconsideram o cenário de desiguldade que marca o nosso país e a tendência de que
este retrato de desigualdade regional no Brasil volte a apresentar uma ascensão no distanciamento entre as áreas mais e menos
dinâmicas do país.
Mesmo que o estudo iniciado neste trabalho ainda careça de aprofundamento, o cenário descrito aqui, por si só, já demonstra que
as questões de escala regional e municipal precisam ser consideradas na discussão, tendo em vista as funções alocativa, distributiva
e estabilizadora, atribuídas ao Estado.
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RESUMO
O objetivo geral deste estudo foi identificar o entendimento dos atores locais sobre o significado do Instituto Federal Baiano dentro
do desenvolvimento local dos municípios de Catu e Teixeira de Freitas. Baseou-se, principalmente, nos autores: Arns et al. (2002)
que defendem o investimento em pessoas, Bordenave (1995) quando afirma que as mudanças passam pela participação e Dowbor
(2006) pois defende que a escola faz o papel de formar cidadãos para que tenham uma visão construtiva de suas realidades. Na
metodologia, utilizou-se o modelo Hexágono do Desenvolvimento Regional (Boisier, 1996). Como resultados, descobriu-se que o IF
Baiano é relevante no desenvolvimento local, atende à vocação regional e exerce um papel de mudança positiva, mas precisa se
comunicar na região e atuar mais para alcançar as culturas locais.
Palavras-chave: Contribuições do ensino, Cultura local, Desenvolvimento local, Instituição de Ensino Superior, Participação.

THE MEANING OF THE FEDERAL INSTITUTE OF BAHIA IN LOCAL DEVELOPMENT AND CULTURE: A STUDY ON THE TERRITORIES OF
CATU AND TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA (BRAZIL).
Abstract
The overall objective of this study was to identify the understanding of the local actors on the meaning of the Federal Institute of
Bahia within the local development of municipalities of Catu and Teixeira de Freitas. Based principally on the authors: Arns et al.
(2002) who defend the investment in people, Bordenave (1995) when he says that the changes go through participation and Dowbor
(2006) argues that the school plays the role of forming citizens to have a constructive vision of their realities. In the methodology,
the Hexagon model of Regional Development (Boisier, 1996). As a result, it was discovered that the IF Bahia is relevant in local
development, serves the regional vocation and exerts a positive change, but must communicate in the region and act more to reach
the local cultures.
Keywords: Local culture; Local development; Institution of higher education; Participation.

1. INTRODUÇÃO
As organizações contemporâneas possuem, de forma direta ou indireta, uma participação nas realidades onde estão inseridas. Nesse
contexto, o envolvimento de uma instituição de ensino como condutora ou interventora do desenvolvimento de uma localidade
representa uma expectativa por parte dos atores envolvidos seja a escola, enquanto formadora de cidadãos, e/ou a sociedade como
partícipe desse processo.
Dentro dos Territórios, a presença desse espaço formal de saber constitui-se em um importante condutor nas articulações entre
instituições e atores, na promoção dos saberes necessários para formar cidadãos e no desenvolvimento de soluções para os
problemas das localidades (Dowbor, 2006; França e Garibe Filho, 2010). Segundo Buarque e Bezerra (1994) apud Buarque (1998), o
desenvolvimento local possui uma movimentação cíclica, ou seja, é um movimento interno que se situa em um contexto amplo e
complexo de muitas interações, influências e pressões que o redefine com oportunidades e ameaças.
Em 2008, o governo federal do Brasil criou, por lei, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o território
nacional. São instituições de educação superior, básica e profissional, com estruturas pluricurriculares e multicampi, e especializadas
na oferta de educação profissional e tecnológica nas modalidades de ensino a distância e presenciais (ensino médio com técnico,
técnico, formação inicial e continuada, bacharelado, licenciatura, graduação, pós-graduação). Os Institutos equiparam-se às
Universidades Federais em termos de regulação, avaliação e supervisão de instituições de ensino que ofertam educação superior,
além de exercerem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.
No total, são 38 Institutos (presentes em todos os estados brasileiros) vinculados à Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica, juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), os Centros Federais de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG), as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e o
Colégio Pedro II.
Possuem como finalidades e características: ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades; promover
a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional; orientar oferta em benefício da consolidação e do
fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs); constituir-se em centro de excelência do ensino de ciências; qualificar-se como
centro de referência; desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica; promover a produção, o
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais (Brasil, 2008).
No Estado da Bahia (Brasil), existem dois Institutos Federais (Instituto Federal da Bahia – (IFBA) e Instituto Federal Baiano (IF Baiano)).
Para esta investigação, o foco é o IF Baiano. Originado da união das Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) de Catu, Senhor do Bonfim,
Santa Inês e Guanambi e das antigas Escolas Médias de Agropecuária da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (EMARCs
da CEPLAC) de Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Uruçuca, o IF Baiano, na nova estrutura, inaugurou três campi em Bom Jesus
da Lapa, Governador Mangabeira e Serrinha e recebeu autorização para funcionamento de mais três campi, em 2016, em Alagoinhas,
Itaberaba e Xique-Xique.
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Neste estudo, consideram-se, como público-alvo, atores locais, ou seja, lideranças e/ou representantes de sindicatos, associações,
Organizações Não-Governamentais (ONGs), órgãos públicos do poder executivo municipal, partidos políticos, conselhos municipais,
empresariado, instituições religiosas, entidades sem fins lucrativos e beneficentes. O local de análise compreende os municípios de
Catu e Teixeira de Freitas onde a instituição possui campus há mais de 50 anos e 30 anos, respectivamente.
Parte-se do seguinte objetivo geral: Evidenciar o entendimento dos atores locais sobre o significado do IF Baiano dentro do
desenvolvimento local dos municípios de Catu e Teixeira de Freitas e dos objetivos específicos: classificar a percepção dos atores
locais sobre o desenvolvimento de seus municípios; situar o papel do IF Baiano dentro do desenvolvimento local; caracterizar o
desenvolvimento local nos municípios onde o IF Baiano possui campus. Ao fim, espera-se alcançar os seguintes resultados: saber o
que representa uma instituição de ensino pública dentro do desenvolvimento de Catu e Teixeira de Freitas; compreender o nível de
influência do IF Baiano nas culturas locais; analisar se a presença do IF Baiano em Catu e Teixeira de Freitas contribuiu com o
desenvolvimento local.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Após décadas com o desenvolvimento baseado no modelo econômico neoliberal (princípio da eficiência, maximização de bem-estar
econômico, Estado mínimo), espaços de debate e decisões como as Nações Unidas rediscutem um modelo diferenciado (Arns et al,
2002). Pela nova proposta, o ser humano está no centro, a equidade é o princípio e a ampliação das oportunidades e das capacidades
devem ter a presença do Estado democrático para garantir equilíbrio entre forças de mercado e direitos humanos fundamentais.
Pelo paradigma humano sustentável, a dimensão institucional exerce um papel relevante seja nas organizações e/ou nas formas de
articulação entre esferas de governo, sociedade civil e agentes produtivos. São reduzidas estruturas de dominação como
paternalismo/clientelismo e surgem espaços com menos hierarquias e mais autonomia, crítica, flexibilidade, solidariedade,
cooperação, confiança, comunicação, participação e corresponsabilidade (Arns et al., 2002).
Para essa nova reestruturação, é preciso reorganizar as estruturas mentais através do investimento nas pessoas que compõem e
legitimam essa dimensão institucional. Por esse formato autônomo, perpassam conselhos de políticas públicas, orçamentos
participativos, fóruns de gestão social e novas institucionalidades de desenvolvimento local (Arns et al., 2002). Essas mudanças nas
estruturas de poder passam por três direções: importância do território local (governos locais como articuladores e aglutinadores
das políticas de desenvolvimento), o valor do protagonismo da sociedade no planejamento, na implementação e na avaliação das
ações de desenvolvimento e a relevância das parcerias público-privadas para que se concretizem iniciativas de desenvolvimento
(Arns et al., 2002).
Para Arruda (2012), a questão-chave dessa conjuntura humana é o modo de conceber e implementar o desenvolvimento. No
capitalismo, é o crescimento de lucros do capital e da riqueza dos ricos. Então, nesse sistema produtivo capitalista, o desenvolvimento
econômico representa ações de organizações e atores para a promoção de vida de um território de forma eficiente. Na perspectiva
solidária, é o melhoramento da vida de uma população mediante planejamento e gestão participativos. Segundo Arruda (2012), é
um erro isolar esse desenvolvimento do contexto maior de desenvolvimento do ser humano.
Esse modelo emergente possui as seguintes características: a) destaque à variável território na análise do desenvolvimento
econômico; b) diferenciação no desenvolvimento (territórios com condições ambientais e histórico-institucionais devem ter
caminhos diversos de desenvolvimento); c) papel exercido pelos atores sociais com seus comportamentos e suas decisões no
processo. Segundo França e Garibe Filho (2010), a materialização efetiva do desenvolvimento local nas políticas institucionais precisa
da promoção de diálogo entre as estruturas formais do Estado brasileiro e das experiências locais, portanto uma articulação das
responsabilidades entre os entes nacionais. Isto é, os autores acreditam que é necessária uma nova relação entre as estruturas e que
estas não apenas façam a submissão das demandas locais às ofertas de políticas nacionais (França; Garibe Filho, 2010).
Com essa linha de pensamento para o desenvolvimento, as ações entre unidades produtivas, poder público e sociedade civil assumem
uma lógica mais cooperativa e com construção de redes sociais pautadas na confiança.
Valias Neto e Cosentino (2012) acreditam que o desenvolvimento do Brasil deve passar pela distribuição da renda nacional e dos
recursos para equalizar e ter uma apropriação regional. Esse processo de desenvolvimento regional deveria integrar os
planejamentos econômico, social e espacial e valorizar as regionalidades. Pois, “a solução geral para os problemas da região passaria,
necessariamente, por projetos que desconcentrassem e descentralizassem investimentos industriais, de pesquisa, inovação e
capacitação, bem como aproveitassem os recursos naturais disponíveis (Valias Neto e Cosentino, 2012: 8).
Por esse enfoque do desenvolvimento local, investimentos em capitais humano, social e natural são importantes, além dos capitais
econômico e financeiro. Portanto, é uma integração dessas dimensões a partir dos territórios e com a participação de autoridades e
atores locais. Esse pensamento do local entende que a atuação econômica, por exemplo, deve ser a partir da oferta e de forma
consciente. Uma lógica diferenciada da economia neoclássica em que as forças do mercado realizam ajustes e favorecem mobilidade
de capitais e comércio e também da keynesiana que induz o deslocamento de empresas para locais de menor grau de
desenvolvimento (Alburquerque e Zapata, 2010).
Essa integração do desenvolvimento local com a cidadania é um dos pontos mais sensíveis ao pleno desenvolvimento: uma ação em
que sociedade e poder público local praticam uma gestão que atenda os diversos atores envolvidos. Cavallari (2014). Para Martins,
Vaz e Caldas (2010), é o exercício da cidadania com criação de espaço de interação entre as pessoas e, consequentemente,
recuperação da iniciativa e da autonomia para que gerenciem o que é público. Eles complementam que esse processo de articulação
dos instrumentos deve estar contextualizado pelos atores sociais com objetivos e estratégias que disputem conteúdos, meios e
resultados dos processos de desenvolvimento de acordo com suas capacidades (Martins; Vaz; Caldas, 2010). “Representa, neste
sentido, o resultado de uma vontade conjunta da sociedade que dá sustentação e viabilidade política a iniciativas e ações capazes de
organizar as energias e promover a dinamização e transformação da realidade” (Santos, 2009: 13).
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Para Bordenave (1995), a participação é um fator vantajoso para os setores progressistas ou os democráticos mais autênticos. Do
ponto de vista dos primeiros, ela colabora com o crescimento da consciência crítica, fortalece o poder de reivindicação e prepara a
população para adquirir poder na sociedade. Quanto aos planejadores democráticos, garante que o povo controle as autoridades,
principalmente pela fiscalização dos serviços públicos. Segundo Bordenave (1995), participamos porque sentimos prazer em fazer
coisas com outros e porque fazer coisas com outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinho. “Assim, a construção de uma
sociedade participativa converte-se na utopia-força que dá sentido a todas as microparticipações” (Bordenave,1995: 25).
Esse conceito vincula-se à visão das pessoas enquanto agentes da transformação econômica e social e que podem superar a atitude
de espectadores críticos de um governo insuficiente ou do pessimistas passivos. “Devolve ao cidadão a compreensão de que pode
tomar o seu destino em suas mãos, conquanto haja uma dinâmica social local que facilite o processo, gerando sinergia entre diversos
esforços” (Dowbor, 2006: 1).
Dowbor (2006) compreende que para se alcançar uma cidadania ativa é necessária a organização de parcerias com atores sociais, ou
seja, escolas (ou sistema educacional local) articuladas com universidades locais/regionais para elaboração de material, ONGs para
trabalharem com dados locais e organizações comunitárias, setores de atividades públicas, além de buscarem apoio de outras
entidades. O autor frisa a essencialidade da responsabilidade escolar para a construção de uma geração que entenda o meio onde
está inserida. É fundamental a valorização do território e dos recursos locais (naturais, econômicos, humanos, institucionais e
culturais) para a melhoria da qualidade de vida para todos (Dowbor, 2006). Dita valorização é importante também para sair da atual
realidade em que as instituições de ensino superior e os centros públicos de pesquisa se encontram, pois possuem uma agenda
desvinculada das culturas locais. Com o alinhamento entre entidades e atores, as pesquisas podem ser importantes para o
desenvolvimento de métodos, produtos e soluções para a localidade (França e Garibe Filho, 2010).
Segundo Santos (2009), a universidade tem potencial para gerar crescimento econômico seja pela sua função (produzir ciência,
tecnologia e capital humano) quanto pela movimentação econômica que acontece com sua presença. Para isso, cabe à instituição
ter conhecimento da região em que está inserida como uma forma de superar as dificuldades e desenvolver suas potencialidades
(Forgiarini, 2014). Afinal, [...] a concepção de universidade não se restringe apenas à formação profissionalizante, mas se firma em
uma proposição humanística e generalista, assumindo o compromisso com o direito à vida e promovendo a ética em todas as suas
práticas (Projeto Institucional Unipampa, 2009 Apud Forgiarini (2014: 97)).
Conforme Rolim e Serra (2010), a figura da universidade gera impactos regionais sob dois efeitos “para trás” e “para frente”: no
primeiro, estão os vínculos de famílias locais, governo local e empresas locais; no segundo, capital humano, pool de conhecimento e
atratividade para empresas e famílias.
Para dimensionar os conceitos na relação desenvolvimento local e IES, Forgiarini (2014) diz serem necessárias seis medidas: 1) ação
coletiva e cooperação (trabalho entre as pessoas da comunidade); 2) grupos e redes (tipos de organizações que as pessoas possam
fazer parte e as contribuições dadas e recebidas); 3) confiança e solidariedade; 4) informação e comunicação; 5) coesão e inclusão
social; 6) autoridade (ou capacitação)/empowerment e ação política.
Assim, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), enquanto autarquias em nível federal de base educacional
humanístico-técnico-científica (Brasil, 2008a), acompanham essa lógica porque nasceram para responder às demandas da formação
profissional, da difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos e do suporte aos APLs com foco na justiça social, na equidade,
na competitividade econômica e na geração de novas tecnologias. Cabem a eles os pressupostos de articular a educação profissional
e tecnológica com a educação básica; integrar a educação profissional e tecnológica ao mundo do trabalho; promover a interação da
educação profissional e tecnológica com outras políticas públicas; recuperar o poder normativo da LDB; proceder à reestruturação
do sistema público de ensino médio técnico e da educação profissional e tecnológica; comprometer-se com a formação e valorização
dos profissionais de educação profissional e tecnológica (Brasil, 2004 apud Araujo, 2014).
Entre os objetivos institucionais do IFs estão: I - ministrar educação profissional técnica de nível médio; II - ministrar cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores; III - realizar pesquisas aplicadas; IV - desenvolver atividades de extensão de acordo
com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica; V - estimular e apoiar processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; VI ministrar em nível de educação superior (tecnologia, licenciatura, bacharelado, engenharia, pós-graduação (lato sensu especialização e stricto sensu - mestrado e doutorado) (Brasil, 2008).
Entre as diretrizes do IFs estão: atuar no ensino, na pesquisa e na extensão de forma indissociável; compreender a pesquisa ancorada
nos princípios científico (ciência e desenvolvimento da tecnologia) e educativo (atitude de questionamento diante da realidade);
atividades de extensão como forma de diálogo permanente e amplo com a sociedade; conhecimento tratado nas diferentes
dimensões da vida humana e com integração de ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos (inclusive nas propostas
pedagógicas dos cursos de graduação e pós-graduação (Silva, 2009).
2.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Neste contexto, nasceu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) que se originou das Escolas
Agrotécnicas Federais (EAFs) e das Escolas Médias de Agropecuária da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (EMARCs
da CEPLAC). Em Catu, as primeiras experiências de educação profissional no campo ocorreram em 1895. O Governo da Bahia adquiriu
terras na região de Santana do Catu (Fazenda Santana, pertencente a Ambrósio Batista dos Santos e Laura Pereira de Oliveira Santos,
José Batista dos Santos e Belarmina Pereira de Oliveira Santos) onde começou a funcionar a Fazenda Modelo de Criação (Souza,
2015). Somente em 1918, passou ser propriedade da União. Pelo decreto no 13.127/18, a Fazenda, subordinada ao Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, devia proporcionar o ensino prático para o melhoramento do gado pelos processos de zootecnia
para os criadores e fornecer reprodutores de raça selecionados e apropriados às regiões para o desenvolvimento da pecuária (Brasil,
1918).
Pelo decreto no 53.666/64, a sede da Fazenda Federal de Criação de Catu foi transferida para o Posto Agropecuário de Entre Rios e,
nas instalações, criou-se o Colégio Agrícola de Catu vinculado ao Ministério da Agricultura (a mudança para o Ministério da Educação
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aconteceu com o decreto no 60.731/67 que transferiu da Agricultura para a Educação todas as instituições de ensino). Com o decreto
no 58.340/66, a instituição mudou de nome para Colégio Agrícola Álvaro Navarro Ramos. Em 1993, a instituição tornou-se Escola
Agrotécnica Federal de Catu – EAF/Catu (Lei no 8.761/93), uma autarquia com autonomia financeira e quadro próprio de pessoal e
foram criadas outras EAF em Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim (Araujo, 2014). Geograficamente, o IF Baiano - Campus Catu
- situa-se no Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano e dista 78 km da capital, Salvador.
Teixeira de Freitas possui um campus do IF Baiano. As EMARCs surgiram nos anos sessenta com o objetivo de ser um centro de ensino
técnico agropecuário e industrial e de formação profissional com atuação na zona rural no município de Uruçuca (1965). Passados
quase vinte anos, por meio de contrato de comodato entre Governo da Bahia, Ministério da Agricultura e Ceplac, as Unidades
Escolares Polivalentes situadas nos municípios de Itapetinga, Teixeira de Freitas e Valença transformaram-se em EMARC (Araujo,
2014). Em 2013, as EMARCs passaram ao Ministério da Educação (MEC) e foram incorporadas ao IF Baiano (Decreto no 7.952/13).
Geograficamente, o IF Baiano - Campus Teixeira de Freitas - localiza-se no Território de Identidade Extremo Sul e dista 811 km da
capital, Salvador.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste estudo, a pesquisa é explicativa: identifica os fatores determinantes ou contributivos para a existência do fenômeno (Gil, 2008).
O modelo é o Hexágono do Desenvolvimento Regional (HDR), proposto por Boisier (1996), que surge de uma proposta de projeto
político de desenvolvimento. Ele introduz seis elementos presentes em territórios organizados: a) atores; b) instituições; c) cultura;
d) procedimentos; e) recursos; f) entorno. “Esses elementos interagem de um modo denso ou difuso, de forma aleatória ou então
de uma forma inteligente e estruturada.” (Boisier, 1996: 137). O autor explica que o desenvolvimento resulta dessa interação
mediante projeto coletivo ou projeto político regional porque, de outra forma, terá uma “caixa preta” com conteúdo e
funcionamento desconhecido.
Segundo Boisier (1996) os elementos são assim definidos: a) atores (agentes de desenvolvimento): categorizam-se pela natureza
(individual – membros que ocupam posições de poder e influência; corporativa – sindicatos, agrupamentos empresariais, entidades
estudantis; coletiva – movimentos sociais regionais), são determinados pelo ethos (características orientadoras de conduta dos
atores) e pela regionalidade das demandas dos setores (informação relevante para saber a existência de empresários regionais); b)
cultura: manifesta-se através da cultura competitiva/individualista (gera crescimento, mas não gera desenvolvimento) ou da cultura
cooperativa/solidária (gera equidade sem crescimento). O ideal está na combinação dos dois padrões supracitados e como é
produzida a identificação da sociedade com seu próprio território (autorreferência). c) Recursos: categorizam-se em quatro – recursos
materiais (recursos naturais, equipamento de infraestrutura e recursos de capital); recursos humanos (quantidade, qualidade,
vinculação regional e contemporaneidade); recursos psicossociais (autoconfiança coletiva, vontade coletiva, perseverança,
consenso); recursos de conhecimento (elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade do conhecimento no século
XXI); d) instituições: até que ponto as instituições (públicas e privadas) são flexíveis (adaptáveis ao ambiente instável), velozes
(entrada e saída de acordos e aproveitamento de oportunidades no entorno), inteligentes (capacidade de aprender e articular com
outras instituições) e virtuais (condição para a configuração de arranjos estratégicos). e) Procedimentos: o mais importante está na
natureza da gestão do governo territorial (ações representadas na autoridade, na capacidade de liderança e na tomada de decisões
de curto e longo prazos), na sequência os procedimentos administrativos (cotidiano governamental e prestação de serviços para a
comunidade. Alguns exemplos de boa administração são manejo orçamentário, administração de pessoal, gestão de projetos de
investimento e relações públicas); a seguir, procedimentos de manejo da informação e de sua transformação em conhecimento para
a difusão simultânea, massiva e seletiva às organizações do mapa institucional territorial; por último, procedimentos modernos para
levar a uma bem-entendida modernidade; f) entorno: o externo à região (não há controle, mas o local se articula: mercado –
modalidades de comércio; Estado – cooperação, dependência total, associados a efeitos regionais da política econômica; relações
internacionais) (Boisier,1996).
Neste estudo, os loci estão nos municípios de Catu e Teixeira de Freitas. Catu foi criado em 1796 como distrito e elevado à condição
de cidade em 1913. Possui área territorial de 416,216 km 2, população de 51.077 habitantes, 0,677 de Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDM), 9.441 matrículas nos ensinos fundamental e médio, R$ 13.518,60 de Produto Interno Bruto (PIB) per capita,
51.077 habitantes e rendas médias mensais por domicílio de R$ 765,88 (rural) e R$ 1.838,26 (urbana) IBGE (2016). Enquanto Teixeira
de Freitas foi considerado município a partir de 1985, tem 138.341 habitantes, um território de 1.165,622 km2, 0,685 de IDM, 26.705
matrículas nos ensinos fundamental e médio, R$ 11.555,59 de PIB per capita e rendas médias mensais por domicílio de R$ 1.039,13
(rural) e R$ 1.949,87 (urbana) (IBGE, 2016).
Dentro da amostragem não-probabilística e por acessibilidade/conveniência, foram escolhidos os atores locais das regiões
supracitadas (liderança, representação política e/ou gestão) atuantes em sindicatos, associações, órgãos públicos dos poderes
executivo e legislativo municipais, partidos políticos, conselhos municipais, entidades religiosas, empresas locais, instância judiciária,
cooperativas e clubes sociais e/ou esportivos. Para chegar a esse público, realizou-se uma pesquisa livre no sítio eletrônico de busca
Google e na rede social Facebook com palavras-chave referentes à entidade, ao município e ao estado a exemplo de
“Associações+Catu+Bahia” e “Sindicatos+Teixeira de Freitas Bahia”.
Durante o período de 9 a 18 de novembro de 2015, realizou-se o contato com fontes potenciais, seja por correio eletrônico,
mensagem direta em fanpage institucional (página de fãs da marca) ou página pessoal, sms ou comunicador instantâneo Whats App
e ligações para telefone fixo. Após agendamento, realizou-se a entrevista direta, aberta e semiestruturada de 46 perguntas sobre o
desenvolvimento local das respectivas cidades e a inserção do IF Baiano neste contexto territorial com 34 entrevistados.
Posteriormente, o conteúdo foi transcrito pelos pesquisadores e as informações classificadas segundo a técnica análise de conteúdo.
“A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (Bardin, 1977: 38). Para chegar a essa classificação, os
dados foram mapeados em três etapas: 1) pré-análise (leitura genérica das entrevistas, alinhamento do conteúdo com os objetivos
geral e específicos do trabalho científico e pontuação do número de vezes das palavras mais mencionadas pelas fontes); 2) exploração
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do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (criação das categorias iniciais por tema e finalização das
categorias intermediárias com temáticas mais mencionadas pelos entrevistados).

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Do universo de 34 entrevistados, houve a seguinte distribuição por segmento: 11 para primeiro setor (representações do serviço
público), seis para segundo (gestores da iniciativa privada) e 17 ligados ao terceiro setor (instituições e associações sem fins lucrativos)
dentro dos municípios de Catu e Teixeira de Freitas, localizados no estado da Bahia.
No elemento ator local, 23 (67,64%) atores responderam que não nasceram no município e que mudaram por motivos familiares ou
de trabalho. Sobre a empatia com a localidade, os atores mencionaram pontos favoráveis como pessoas e acolhimento das mesmas.
No caso de Teixeira de Freitas, foram pontuadas a expectativa de crescimento e as oportunidades proporcionadas no município.
Quanto a pontos desfavoráveis destacaram-se: a gestão política, a violência e a pouca oferta de cursos de ensino superior (graduação
e pós-graduação). Em Catu, enfatizou-se que é preciso melhorar questões como desemprego, meio ambiente, itens culturais e, em
Teixeira de Freitas, a infraestrutura municipal.
Nas questões referentes à importância do papel deles, como atores locais, todos consideraram relevante seja na atuação direta
política e/ou social ou por intermédio das organizações que atuam. Dos entrevistados, 73,52% (25) são envolvidos em organizações
voltadas à coletividade sejam políticas, sociais e/ou religiosas. Quanto à atuação populacional, 50% consideraram que as pessoas
realizam pouco ou não realizam atividades voltadas à coletividade. Sobre a educação do município, 44,11% (15 entrevistados)
pontuaram como positiva ou em fase de melhoria. Contudo o maior quantitativo esteve entre os participantes do município de
Teixeira de Freitas (13); enquanto 32,35% (11) classificaram como negativa com maioria de Catu (oito).
No elemento instituições, 52,94% (18) não consideraram que o seu município possua instituições suficientes para a promoção do
desenvolvimento. Quanto às instituições importantes, foram pontuados dos três setores sociais: primeiro (órgãos públicos ligados às
áreas de educação, esporte, justiça, cultura, administração e lazer), segundo (organizações de fomento ao setor produtivo – indústria,
comércio, agricultura, transporte e cooperativa; empresas dos segmentos industriais de petróleo; produção agrícola – mamão,
melancia, abóbora, melão, maracujá; papel e celulose, comerciais em geral e prestadoras de serviços como instituições de ensino
superior e saúde) e terceiro (entidades de classe; cooperativas; instituições religiosas; organizações sindicais; associações
empresariais, de bairro, de apoio educacional, rurais e de amparo - criança, idoso, meio ambiente, usuários de drogas, animais).
Nesse universo, o IF Baiano foi mencionado por 17,64% (seis respondentes) como instituição relevante ao desenvolvimento do
município onde eles moram.
Quanto às instituições extintas, 61,76% (21) fizeram referência à instituição de ensino, entidade sindical, conselho de classe, empresa
petrolífera, organizações públicas (meio ambiente, assistência social, alimentação, segurança pública, cultura e agropecuária),
organização filantrópica, entidade de apoio ao ramo empresarial e associação rural. Ao serem questionados se, entre as instituições
existentes, busca-se promover o desenvolvimento local e adequa-se à realidade, 50% (17) dos atores opinaram que elas não exercem
esse papel (oito no município de Catu e nove em Teixeira de Freitas). Dessa amostra, um (1) entrevistado citou que, apesar de o IF
Baiano ofertar cursos profissionalizantes, não sabia o quanto atende à demanda como uma instituição promotora do
desenvolvimento no município.
Sobre a educação exercer alguma influência no desenvolvimento e como a instituição IF Baiano atua nessa realidade, 94,11% (32
entrevistados) pontuaram positivamente. Contudo, essa expressividade é contrabalanceada no item o IF Baiano, enquanto instituição
de educação, ciência e tecnologia, que é contextualizada com a realidade local e exerce esse papel no desenvolvimento municipal,
na visão de 47,05% (16) dos entrevistados.
No elemento cultura, a maioria menciona mais de um tipo para o perfil da população, ou seja, ela é individualista/competitiva (sete
menções),
individualista/solidária
(cinco),
individualista/cooperativa
(duas),
competitiva/solidária
(sete),
individualista/competitiva/solidária (duas) e individualista/competitiva/cooperativa/solidária (uma); 12 participantes delimitaram-se
a uma só definição: individualista (quatro), competitiva (um), cooperativa (um) e solidária (seis); três não tiveram opinião formada
sobre o tema. Mesmo com o destaque dado ao perfil cooperativo e solidário, isso não trouxe reflexo no item integração. Quando
questionados se “a população de seu município é integrada?”, 67,64% (23) não souberam responder. Porém um dos entrevistados
ressaltou que o IF Baiano é uma instituição importante para estimular o papel integrador entre as pessoas na localidade.
No aspecto ações promovidas para o benefício coletivo, 52,94% (18) responderam que, em sua maioria, são organizadas por órgãos
públicos, instituições religiosas e entidades filantrópicas. Os atores também foram questionados sobre o retorno (individual ou
coletivo) das atividades supracitadas, mas 76,47% (26) não conseguiram definir. Um dos entrevistados pontuou que as atividades são
sujeitas a interesses de grupos, assim pode ser de retorno individual ou coletivo a depender da ocasião. Quanto à postura ideal da
população, mencionaram de forma direta o seguinte: integradora (três citações), cobrar mais (três), atitude (dois), empreendedora
(dois) e solidária (dois) foram as maiores lembranças dos entrevistados. Na sequência, mencionou-se: motivadora, participativa,
comunicativa, humildade, coragem, atenta ao aspecto educação, mais qualificada, mais informada, agregadora, espiritualizada,
cooperativista e apoiadora de projetos de instituições sociais. Contudo, 32,35% (11 fontes) não souberam definir.
Quanto ao item se a existência do IF Baiano levou alguma transformação e/ou mudança na cultura local, 41,17% (14) falaram que
não; em sua maioria. Os atores justificaram a razão pelo pouco tempo de existência do Instituto Federal Baiano (completou oito anos
em dezembro de 2016).
No elemento procedimentos, 47,05% (16) declararam ser o trabalho exercido pelos governantes ruim ou regular. Um dos
entrevistados mencionou o IF Baiano como um possível agente na oferta de curso superior, contudo, o Instituto, conforme a lei de
criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, é equiparado à universidade para efeito de regulação, avaliação e
supervisão. Brasil (2008). Ele já oferta curso nesse nível de ensino (inclusive em Catu, um dos municípios de análise desta pesquisa).
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No aspecto serviço prestado pelos órgãos públicos à população, 38,23% (13) disseram ser ruim ou regular. No item difundir
informação/comunicação para a região, 50% (17) classificaram como ruim ou regular. Quanto ao acesso da população a informações
e meios ideais, eles pontuaram, de maneira geral, sobre meios (veículos) de comunicação como rádio, sítio eletrônico, rede social,
outdoor, mas idealizaram que as melhores seriam aplicativos de comunicação instantânea (Whats App, por exemplo), reuniões e
palestras informativas com a sociedade civil organizada. Quanto à modernidade, 64,70% (22) disseram que “modernidade” não está
entre os adjetivos da cidade onde residem.
Dentro da área educação, sobre qual a relevância desse fator nas relações entre governos/governantes e moradores, 73,52% (25)
destacaram esse item como importante para relacionamentos positivos com consequentes melhorias para a realidade local. Quanto
ao IF Baiano e seu papel no município, pontuaram o seguinte: 52,94% (18) disseram que o Instituto exerce um papel de agente da
mudança positiva nas relações entre poder público e população. Quanto ao atendimento da vocação regional pelo IF Baiano, 64,70%
(22) afirmaram positivamente. No item comunicação do IF Baiano, 58,82% (20) disseram que ele não se comunica bem com a
comunidade.
No elemento recurso, 52,94% (18) declararam que o seu município possui desenvolvimento ou se encontra em fase de
desenvolvimento. Questionados sobre como a população poderia estimular esse fator, eles disseram que falta ou precisa ainda ativar
certos aspectos, tais como: mudar a administração, manifestar-se, reivindicar, frequentar Câmara Municipal, escolher melhor os
representantes, “quebrar paradigmas”, associar educação, saúde e ação social, melhorar estrutura das organizações, motivar-se e
ter educação e emprego.
A educação foi considerada como relevante para a variável desenvolvimento por 73,52% (25). O IF Baiano foi pontuado por 58,82%
(20) como um promotor relevante dentro do contexto local. Enquanto uma instituição constituída pelos pilares de ensino (formação
básica a superior), pesquisa e extensão, os participantes foram questionados quanto ao vínculo dos projetos do IF Baiano com a
realidade, 67,64% (23) manifestaram que desconhecem a existência desses projetos seja em pesquisa e/ou extensão.
No elemento entorno, os atores locais consideraram que o município tem uma boa relação com outros entes (52,94% - 18
respondentes), inclusive mencionaram consórcios nas áreas de saúde e comércio. Sobre o mercado interno (do que se vive em seu
município?), Catu e Teixeira de Freitas tiveram algumas áreas em comum, tais como: comércio, serviços, pecuária e poder executivo
municipal. Em Catu, a maioria pontuou a crise da indústria petrolífera como algo ruim para a economia local, pois as áreas
supracitadas possuíam uma relação direta e/ou indireta com o petróleo. Em Teixeira de Freitas, destacaram a agricultura com seus
respectivos plantios de abóbora, melancia, mamão, cana-de-açúcar e as interferências da criação do gado e da cultura do eucalipto
(produção de papel e celulose) na cidade devido ao fato de muitos moradores trabalharem nesse ramo industrial da região do
extremo sul.
Sobre o relacionamento com a iniciativa privada, 44,11% (15) responderam que essa relação entre ente público e empresariado é
ruim. Para melhorar essas relações, o fator educação traria interferência no processo, sob o ponto de vista de 64,70% (22) dos
entrevistados. Quanto ao IF Baiano, 50% (17) não souberam responder se a instituição seria um agente necessário para melhorar o
relacionamento do poder público com a iniciativa privada. A partir das informações citadas, os números se refletem no item
relacionamento do Instituto com atores locais: 47,05% (16) não conseguiram opinar sobre a temática.
Deste trabalho, infere-se que o Instituto Federal Baiano, apesar de ser considerado um promotor relevante no desenvolvimento local
e ligado à vocação regional, não se comunica bem com a comunidade (por exemplo, eles desconhecem os trabalhos dos pilares
Pesquisa e Extensão), por isso é visto como pouco participativo e que não alcançou transformação e/ou mudança na cultura. Contudo,
consideram a educação um item importante no processo de desenvolvimento, em especial porque as cidades encontram-se em fase
de melhoria, não possuem modernidade e ter pouco envolvimento da população em ações coletivas.
É de grande valia que o significado do projeto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia seja empoderado pelo IF Baiano e
socializado dentro de seu Território de Identidade. Foi perceptível que as iniciativas, as ações e as atividades, ligadas aos pilares
Ensino, Pesquisa e Extensão, não chegam ao conhecimento do público fomentador de projetos políticas, sociais e/ou econômicos na
região. Isso não amplifica a demanda por parte dos moradores em aproveitar de forma efetiva o potencial humano, físico, logístico
e financeiro do Instituto para alcançar o cotidiano do município e da região.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o entendimento dos atores locais sobre o significado do IF Baiano dentro do desenvolvimento local dos municípios de
Catu e Teixeira de Freitas é o seguinte: de forma positiva, o Instituto Federal Baiano é uma instituição relevante no contexto do
desenvolvimento das localidades, atende a vocação regional e exerce um papel de mudança positiva nas relações entre poder público
e população. Em pontos a serem melhorados pelo IF Baiano, seus projetos de pesquisa e extensão são desconhecidos, não se
comunica bem, não trouxe transformação e/ou mudança na cultura local e o relacionamento da instituição com os atores locais e o
seu papel no relacionamento do poder público com a iniciativa privada da região não geraram qualquer opinião nos participantes da
pesquisa.
No objetivo específico um, classificar a percepção dos atores locais sobre o desenvolvimento de seus municípios, pontua-se que eles
os consideram desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento (em Teixeira de Freitas, expectativa de crescimento e oportunidade),
acontecem ações voltadas à coletividade, a população é acolhedora e possuem bons relacionamentos com entorno, exceto com
empresariado. Entretanto, as regiões precisam de mais instituições promotoras do desenvolvimento local e as, existentes não atuam
nesse sentido; as gestões locais e a difusão de informação e comunicação local são ruins ou regulares; os municípios não são
modernos; há algumas problemáticas, tais como: gestão política, violência e oferta de cursos de ensino superior (graduação e pósgraduação); em Catu, desemprego, meio ambiente, itens culturais e, em Teixeira de Freitas, infraestrutura municipal. A educação foi
pontuada como influência positiva no desenvolvimento.
No objetivo específico dois, situar o papel do IF Baiano dentro do desenvolvimento local, percebe-se que o Instituto Federal Baiano
é sentido como uma organização relevante dentro das regiões, contudo ele não está contextualizado dentro do cotidiano a exemplo

258

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
do desconhecimento dos cursos superiores ofertados e dos projetos de pesquisa em execução e das ações extensionistas realizadas
com o público externo. Apesar do tempo de existência institucional nas localidades, não existe um entendimento sobre o que é um
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e seu projeto de interiorização da educação profissional e tecnológica nem
conhecimento sobre programas, projetos, ações e atividades realizados pela instituição em quaisquer plataformas digitais (sítios
eletrônicos, redes sociais, veículos de comunicação locais), audiovisuais (rádio, TV) e/ou impressas (informativos, jornais, revistas,
outdoor etc.). Assim, nota-se uma lacuna entre a intenção organizacional IF Baiano e a compreensão dos municípios do projeto
político pedagógico institucional na perspectiva dos atores locais.
No objetivo específico três -caracterizar o desenvolvimento local nos municípios onde o IF Baiano possui campus- observam-se duas
realidades distantes geograficamente (Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano e Território Extremo Sul) e, ao mesmo
tempo, próximas. São problemas estruturantes parecidos nas áreas política, social, educacional, ambiental e cultural e expectativas
próximas quanto à função relevante da educação nesse processo. Apesar de denominarem as regiões como desenvolvidas (ou em
desenvolvimento), na prática eles enxergam vários pontos a serem melhorados a exemplo das instituições existentes, dos serviços
públicos, do conhecimento da população e da modernidade municipal. Portanto, é necessária uma proximidade maior entre os
elementos atores, instituições, cultura, procedimentos, recursos e entorno do modelo do Hexágono do Desenvolvimento Regional
para conceitar Catu e Teixeira de Freitas como municípios desenvolvidos.
Recomenda-se que o Instituto ramifique sua participação em espaços decisórios coletivos para também serem percebidos como
atuantes, influenciadores e transformadores da realidade. Por meio de seus pilares Ensino, Pesquisa e Extensão, a instituição pode
ultrapassar o imaginário de ser uma instituição de ensino técnico a espera das demandas pontuais do mundo do trabalho e,
consequentemente, reverberar seu nível de influência local, regional e nacional e marcar presença nas discussões e decisões dos
Territórios de Identidade com o intuito de ser percebido como contribuinte no desenvolvimento local.
Para pesquisas futuras, sugere-se segmentar (governo, iniciativa privada ou terceiro setor) para trazer resultados mais específicos;
escolher grupos sem vínculo com gestão ou representação de liderança para efeitos de comparação do olhar sobre as localidades;
aplicar o estudo nos outros municípios onde a instituição possui estrutura para avaliar se traz diferença de percepção a presença de
estudantes; ampliar a amostra em termos regionais porque os Institutos Federais trabalham com a concepção de Território de
Identidade e suas ações são focadas na abrangência de diversos municípios.
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RESUMO
Esta investigação teve como objetivo observar como se comportou o emprego formal nas instituições de ensino superior privadas do
Brasil, tendo em vista a Constituição da República ter permitido sua existência e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 sido determinante
para sua expansão. Como resultado, políticas públicas criadas pelo governo federal, tais como o Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) contribuíram para alavancar o número de matriculas em instituições privadas,
que, em 1970, era praticamente idêntico ao das instituições públicas e passou a ser mais do que o dobro destas, em 2000, e alterar,
mesmo que timidamente, o número de instituições privadas de ensino superior segundo as regiões brasileiras, tendo o Norte e o
Nordeste apresentado os maiores incrementos, de cerca de três vezes entre os anos de 2000 e 2015. De maneira mais significativa,
ambas as regiões presenciaram acréscimos do número de matrículas de cerca de seis vezes o existente no início deste século,
confirmando quão importante foram o Fies e o Prouni no atendimento da carência das regiões menos assistidas com recursos
públicos e privados em educação ao longo do tempo, reduzindo um pouco a desigualdade regional. Os efeitos na geração de postos
de trabalho, da mesma forma, foram mais significativos nas mesmas regiões, com elevação de quatro vezes o existente, em 2000, na
região Nordeste e de cinco vezes na região Norte. Por fim, as mudanças positivas observadas no emprego formal nos quinze anos
considerados neste estudo nas regiões menos assistidas por investimentos públicos e privados ao longo do tempo, correm o risco de
estagnação ou volta à realidade que presenciaram no século passado, haja vista o ajuste implementado pelo governo federal que
virá limitar os recursos para o Fies e dificultar a implementação de melhorias no programa existente, privilegiando a geração de
superávits primários que beneficiam o mercado financeiro, que pouco financia em termos educacionais.
Palavras-chave: Educação superior. Emprego formal. Política pública. Universidade.

EXPANSION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN BRAZIL AND GENERATION OF FORMAL EMPLOYMENT AT THE START OF THE 21ST
CENTURY
ABSTRACT
This investigation had as objective observes how behaved the formal job in the private higher education institutions of Brazil, in view
of the Constitution of the Republic to have allowed its existence and the Law of Guidelines and Bases of 1996 been decisive for its
expansion. As result, public politics created by the federal government, such like Fund of Student Financing (Fies) and the Programa
Universidade for All (Prouni) they contributed to boost the number of register in private institutions, that, in 1970, it was practically
identical to the of the public institutions and it started to be more than the double of these, in 2000, and alter, even if timidly, the
number of private institutions of higher education according to the Brazilian regions, with the North and Northeast presenting the
largest increments, about three times among the years of 2000 and 2015. In a more significant way, both regions presented
increments of the number of registrations of about six times the existent in the beginning of this century, confirming how important
they were the Fies and Prouni in the service of the lack of the regions less attended with public and private resources in education
along the time, reducing a little the regional inequality. The effects in the generation of working places, in the same way, were more
significant in the same regions, with elevation of four times the existent, in 2000, in the Northeast region and of five times in the
North region. Finally, the positive changes observed in the formal job in the fifteen years considered in this study in the regions less
attended by public and private investments along the time, they take the stagnation risk or it returns to the reality that they showed
last century, in view of the adjustment implemented by the federal government that it will come to limit the resources for Fies and
to hinder the implementation of improvements in the existent program, privileging the generation of primary surplus that benefits
the finance market, and give less resources in education terms.
Keywords: College education. Formal employment. Public policy. University.

1. INTRODUÇÃO
O ensino superior privado no Brasil é marcado por uma trajetória que, já nos anos 1990, registrava um século de existência “(Sampaio,
1999)”. Durante este percurso, é possível reconhecer que a Constituição da República homologou medidas que, de algum modo,
fomentaram a criação de escolas isoladas e privadas de ensino superior e, em consequência, influenciaram a expansão das matrículas,
especialmente no período de 2000 a 2015, contribuindo, significativamente, para a sua consolidação no mercado brasileiro.
Em face deste contexto, “Sampaio (1999)” comenta que a Constituição da República não apenas facultou a possibilidade de existência
das instituições privadas de ensino como também decidiu por manter o ensino superior livre à iniciativa privada, sempre que
respeitadas as normas gerais da educação e com autorização e avaliação do poder público.
Seguindo esta mesma direção, “Sécca e Souza (2009)” destacaram que a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
em 1996, foi determinante para a expansão das instituições privadas de ensino superior, na medida em que autorizou a criação dos
centros universitários, flexibilizou os currículos e o processo seletivo de ingresso nos cursos, ao tempo em que estabeleceu os cursos
superiores sequenciais e de tecnologia.
Além das Leis supracitadas e a evidente flexibilização ou adequação das mesmas a uma realidade política e socioeconômica da época
das suas respectivas promulgações, não se pode negar que a crescente demanda pelo ensino superior privado foi incentivada, de
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igual modo, por certos acontecimentos como, por exemplo, a criação, em âmbito federal, do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).
Indiscutivelmente, integrando as políticas de acesso dos jovens brasileiros à educação superior, o Fies e o Prouni, ao longo das suas
trajetórias, amadureceram e se consolidaram no país, contribuindo, decisivamente, para o aumento das matrículas nos cursos de
graduação das instituições privadas de ensino superior “(Ministério da Educação, 2015)”. É evidente que para sustentar o avanço
destas matrículas, constatou-se, também, entre os anos de 2000 e 2015, um avanço no número de estabelecimentos privados de
educação superior.
Partindo desta contextualização, este trabalho objetiva conhecer e analisar o comportamento do emprego formal nas instituições
privadas de ensino superior no Brasil, especificamente entre os anos de 2000 e 2015, período em que é possível observar a acentuada
elevação do número de estudantes com acesso aos cursos de graduação.
Há pelo menos duas razões para empreender um estudo dessa natureza. Uma delas é que no período em tela houve de fato uma
mudança substantiva na lógica de operação do sistema de educação superior no Brasil, com investimentos públicos e privados de
grande monta, que redefiniram tanto as feições da oferta quanto da demanda por esse nível de ensino. A segunda, derivada da
anterior, se refere ao momento presente da sociedade brasileira, no qual são questionadas as políticas públicas que permitiram que
os referidos investimentos fossem levados a cabo e que, em grande medida, ajudaram a amenizar o quadro de imensa assimetria no
acesso ao sistema educacional superior do país. Por acréscimo, contribuiu para fomentar a geração de emprego formal no mercado
de trabalho nacional, o que associado a outros fatores reverteu as suas tendências mais gerais na década de 1990, momento em que
se conviveu com o espectro da agudização do desemprego, da elevação dos níveis de informalidade e da baixa dos patamares de
rendimento dos trabalhadores.
Para levar a termo um estudo com o próposito assinalado, teve-se que recorrer às informações produzidas pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), e também à
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho em Emprego (MTE).
Do ponto de vista da sua estrutura, optou-se por organizar este artigo, além desta introdução e das considerações finais, em três
seções. A primeira apresenta, brevemente, o percurso histórico do ensino superior no Brasil, dedicando especial atenção ao ensino
superior privado e à evolução da regulação e seus mecanismos de adequação para atender a uma determinada realidade social,
econômica e mesmo política. Também nessa parte são expostas algumas informações que evidenciam a proliferação de instituições
superiores privadas no mercado brasileiro. Na segunda, são explicitadas as políticas públicas que impulsionaram o acesso da
população aos cursos superiores e, portanto, o rápido crescimento das matrículas nas instituições privadas de ensino. A terceira, por
sua vez, contempla uma análise do comportamento do estoque de emprego formal nas instituições privadas de ensino superior, as
quais buscaram adequar as suas estruturas de pessoal para atender a um mercado cuja demanda por cursos de nível superior foi
alterada de maneira significativa.

2. BREVES NOTAS SOBRE O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E SUA REGULAÇÃO
Até o começo do século XIX, a universidade do Brasil foi a Universidade de Coimbra, onde iam estudar os brasileiros depois de
finalizarem os seus cursos fundamentais “(Teixeira, 1989: 65)”. Segundo este autor, o brasileiro da universidade de Coimbra não era
um estrangeiro, mas um português nascido no Brasil que poderia, inclusive, se fazer professor da Universidade.
As primeiras unidades de ensino superior no Brasil foram inauguradas no início do século XIX e coincidiram com a chegada e
permanência da família real portuguesa no país, fugindo à invasão de Portugal pelas forças francesas. Segundo “Teixeira (1989)”, em
1808 foi criada a Escola de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia em Salvador, hoje integrada a Faculdade de Medicina da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), pelo professor José Correa Picanço, que antes trabalhava na Universidade de Coimbra. Transferida a corte
Portuguesa para o Rio de Janeiro, ali foi inaugurada a Escola de Cirurgia e Anatomia, conhecida como Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, poucos anos mais tarde, foi fundada a Academia Real Militar, atual Escola Nacional
de Engenharia e a Escola de Belas Artes.
Ainda com base em “Teixeira (1989)”, em 1827, já o Brasil como Reino independente, são criados dois cursos de Direito, um em São
Paulo e outro em Pernambuco, e, em 1832, é aberta a Escola de Minas Gerais, que entrou em atividade trinta e cinco anos depois.
Vale destacar que desde a migração da família real portuguesa de Portugal para o Rio de Janeiro até a Proclamação da República, são
insistentes e numerosos os pedidos da sociedade para a criação de universidades no país, mas todos foram recusados. Assim,
mantinha-se o funcionamento das escolas isoladas de ensino superior.
O fato é que o ensino superior no Brasil se desenvolveu a passos muito curtos até 1889, tendo como foco a formação de profissionais
a partir de escolas ou faculdades isoladas, garantindo-lhes um diploma profissional para atuação destacada em um mercado de
trabalho ainda muito pouco desenvolvido. É importante ressaltar que, neste período, àqueles que tinham formação de nível superior
no Brasil ainda não lhes era atribuído a condição de formação universitária.
Segundo o olhar de “Martins (1987)”, analisando a evolução do ensino superior privado no Brasil, em 1891 a Constituição da
República permitiu à iniciativa privada instalar seus próprios estabelecimentos de ensino, os quais surgiram da vontade e empenho
das elites locais e confessionais católicas. Alguns anos depois surgiu o sistema educacional paulista com atuação descolada do
controle central do governo, ofertando os cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica da atual Universidade Mackenzie, instituição
confessional presbiteriana.
Ainda sob a ótica de “Martins (1987)”, o debate sobre a criação de universidades não se restringia às questões políticas, mas ao
conceito de universidade e suas funções na sociedade de abrigar a ciência e promover a pesquisa. Com base nesta interpretação,
caberia as universidades muito mais que apenas um espaço de ensino e aprendizagem. Ciente dessas leituras, em 1931, conforme
argumenta esse mesmo autor, o governo de Getúlio Vargas promoveu uma ampla reforma educacional no sistema brasileiro,
autorizando e regulamentando o funcionamento das universidades e, inclusive, a cobrança de anuidade. A principal crítica a esta
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reforma centrava-se no fato de que ela não dava exclusividade ao ensino público superior, permitindo, por via de consequência, a
permanência do funcionamento de instituições isoladas ofertando cursos de ensino superior.
Na década seguinte, mais precisamente a partir de 1945, considerando ainda a mesma perspectiva indicada por “Martins (1987)”,
entrou em pauta a discussão sobre uma nova reforma do sistema educacional, em especial o da universidade. Com efeito, os anos
que se sucederam foram marcados pelas lutas do movimento estudantil e dos jovens professores pela defesa do ensino público, pelo
fim das instituições isoladas e pela eliminação do setor privado de ensino superior. Defender essas ideias, por certo, não deve ter se
constituído em tarefa das mais simples, posto que já na metade da década de 1940 as instituições privadas já respondiam por cerca
de 63% dos estabelecimentos atuantes nesse nível de ensino e acomodavam algo em torno de 48% das suas matrículas.
De acordo com a reflexão de “Sampaio (1999)”, na primeira metade do século XX, o sistema educacional brasileiro já apresentava
um avanço significativo, tanto em número de instituições, que já alcançava a marca de 298, quanto em número de estudantes, que
somavam, aproximadamente, 30 mil.
Indubitavelmente, uma das principais críticas ao modelo de universidade, tendo como base a reflexão de “Sampaio (1999)”, dizia
respeito ao caráter elitista das instituições e que se traduzia no atendimento de uma parcela mínima da população, notadamente
daquela dotada de maior predicado do ponto de vista da renda. Esse foi, com certeza, um traço da sociedade brasileira que orientou
a discussão em torno da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada pelo Congresso Nacional em 1961. O texto
final desse documento foi considerado uma vitória daqueles que defendiam os interesses das instituições privadas de ensino, pois
apontava que o ensino superior não precisaria se organizar exclusivamente em universidade e que poderia comportar a existência
de escolas isoladas.
Decerto, é possível observar que a LDB de 1961 foi decisiva para o desenvolvimento e criação de estabelecimentos privados de ensino
superior, que buscavam atender a uma demanda não absorvida pelas instituições públicas. Como bem comenta “Sampaio (1999)”,
no início da década de 1960 o ensino superior privado já registrava algo em torno de 226 mil matrículas, sendo 41% concentradas
nas instituições privadas, que acomodavam, aproximadamente, trinta mil matrículas de excedentes aprovados em instituições
públicas e não absorvidos por falta de vagas, excedentes estes que apontavam crescimento exponencial ao longo da década de 1970.
Ao refletir sobre essa realidade “Sampaio (2011)” comenta que:
[...] sob a moldura da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, que reconhecia e legitimava a ainda equilibrada dualidade do sistema
de ensino superior e, depois, reforçada pelas disposições da Reforma Universitária de 1968, a expansão logrou rapidamente
estabelecer uma relação de complementariedade entre o setor público e o privado. O setor privado, mobilizando recursos privados
e orientando-se para atender à demanda de mercado, foi mais dinâmico e cresceu mais rapidamente que o público, muitas vezes em
detrimento da própria qualidade do serviço oferecido. Sampaio (2011: 29).
Ainda segundo “Sampaio (2011)” é possível asseverar que a LDB, ao reconhecer a organização do sistema em moldes não
universitários, favoreceu a proliferação de escolas isoladas, ao mesmo tempo que estabeleceu mecanismos para controlar a relação
do ensino superior com o mercado que, àquela altura, pressionava fortemente o sistema por um maior número de vagas.
Nesse ponto, vale mencionar também que “Schwartzman (1993 apud Sampaio, 2011)” pondera que o crescimento da iniciativa
privada foi impulsionado pela pressão de diversos segmentos da sociedade, que se tornava cada vez mais urbana e industrializada.
Para um contingente cada vez maior da população a formação superior passava a ser preponderante, na medida em que compunha
o leque de seus projetos de realizações pessoais e reconhecimento social. Não resta dúvida de que a iniciativa privada estava bastante
atenta a este sentimento e, portanto, não vacilou em demonstrar agilidade para promover o aumento do número de cursos e vagas,
alcançando por extensão um crescimento mais rápido e vigoroso que o esboçado para o setor público, o qual demonstrava maior
preocupação em investir em pesquisa e criar uma estrutura de regulação aos programas de pós-graduação.
As informações contidas no Quadro 1 evidenciam essa realidade ao registrar o significativo aumento do total das matrículas os anos
de 1970 e 1980, que passou de 425.478 para 1.377.286, movimento esse que correspondeu a uma variação de 223,7%. Nesse período
chama atenção o fato da parcela mais expressiva dessas vagas (670.189) ter sido criada no setor privado, fazendo com que tal setor
ficasse responsável por 70,4% das vagas que surgiram no nível de ensino em questão.
Como era de se esperar, um movimento dessa magnitude implicou em uma nova configuração da distribuição das matrículas entre
os setores público e privado, uma vez que este último consolidou definitivamente a sua liderança, comportando 64,3% das matrículas
no ensino superior.
Esse ímpeto exuberante de crescimento contabilizado no número de matrículas no ensino superior no comparativo 1970/1980 não
se mantém quando se faz o mesmo exercício para o período 1980/1990. Nesta última fase o crescimento é de apenas 11,8%, que se
faz acompanhar por um modesto aumento na participação das matrículas nas instituições públicas de 35,7% para 37,6%.
Em 1988, a Constituição cria um instrumento importante para os estabelecimentos privados de ensino superior. Trata-se do princípio
da autonomia, o qual consagra o ensino superior livre e faculta a possibilidade da iniciativa privada liberar-se do controle burocrático
do antigo Conselho Federal de Educação no que tange à criação e extinção de cursos e ao remanejamento do número de vagas
oferecidas à comunidade.
Segundo “Sampaio (2011)”, esse novo texto, admitido pela Carta Magna de 1988, possibilitou que a iniciativa privada respondesse
de forma mais rápida à crise econômica pela qual passava o país, uma vez que a oferta ampla e diversificada de cursos traria vantagens
competitivas na disputa pelos potenciais alunos ou “clientes”. Tal acontecimento é o que explica a retomada do crescimento das
matrículas nas instituições privadas entre os anos de 1990 e 2000 em um ritmo superior (88%) ao apurado para o setor público
(53,3%), o que fez expandir a assimetria em relação à distribuição das matrículas entre o setor público e o setor privado. Com efeito,
e de modo mais preciso, as instituições privadas de ensino superior respondiam por, aproximadamente, 67,1% das matrículas.
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Também concorre de maneira decisiva para a conformação desse quadro a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, a LDB de 1996, na medida em que autorizou a criação dos centros universitários, flexibilizou os currículos e o processo
seletivo de ingresso nos cursos e criou os cursos superiores sequenciais e de tecnologia 58.
Em face dessas ocorrências, comenta “Garcia (2006)”, o ensino superior privado brasileiro atingiu um ponto de maturação e,
portanto, o seu desenvolvimento torna-se mais lento em meio a um mercado de concorrência acirrada. Mesmo assim, é notado,
entre os anos de 2000 e 2015 um avanço no número de estabelecimentos privados de educação superior, conforme se pode observar
no Quadro 2.
Confrontando as informações contidas no aludido quadro, percebe-se claramente, no comparativo dos anos 2000 e 2015, o aumento
médio de 106,1% no número de instituições privadas de ensino superior presentes no mercado brasileiro. Cabe notar que as regiões
Sul, Nordeste e Norte registraram, nesse particular, níveis de crescimento superiores à média do país, respectivamente, da ordem de
160,6%, 245,1% e 260,0%.

Esses expressivos incrementos se fizeram acompanhar naturalmente de expansões nas participações de mercado de cada uma dessas
regiões no que respeita ao acolhimento de instituições privadas de ensino superior. A região Sul saiu de uma situação, em 2000, que
reunia 14,1% dessas instituições no país para outra em que congregava 17,9% delas. O Nordeste, por seu turno, teve uma
performance também digna de nota, posto que abarcava em 2000 11,3% dessas instituições e, em 2015, passou a agregar 18,8%. Por
fim, a região Norte contabilizava, no primeiro período, 3,5% de representatividade no quesito em tela no contexto nacional, e a
ampliou para 6,1%, no segundo. A região Centro-Oeste viu decrescer, assim como o Sudeste, a sua participação no contexto nacional
quando se leva em conta o número de instituições privadas de ensino superior, embora tenha registrado, assim como todas as outras,
crescimento absoluto no número dessas instituições.
Quando se busca ter um olhar mais pormenorizado sobre a evolução das instituições privadas de ensino no Norte do país, aquela
que em termos proporcionais mais expandiu a sua representatividade em âmbito nacional (de 3,5% para 6,1%), percebe-se, de
pronto, que em quase todos os estados que a integram (exceção feita apenas a Amazonas e Rondônia), o ritmo de crescimento
superou a taxa média de crescimento apurada para o país como um todo (Quadro 3).
O estado do Amazonas apresentou praticamente o mesmo percentual de crescimento do país (100% e 106,1%, respectivamente) e,
em termos absolutos, Rondônia era o estado da região que possuía o maior número de instituições (17), sendo o terceiro estado,
juntamente com o Amapá, com a maior expansão, haja vista que nele estavam localizadas 29 instituições privadas de ensino superior.
Movimentos mais expressivos que esses só foram avistados nos estados do Tocantins (que contava com 2 instituições e passou a ter
20) e do Pará (que reunia 6 instituições e mais recentemente contabilizou 35).

58

Para Sampaio (2011), estas mudanças promovidas pela nova LDB deflagraram um processo de “fragmentação de carreiras”, ou seja, a transformação de uma habilitação
ou disciplina em carreira independente. A fragmentação das carreiras é um movimento orientado pelo e para o mercado, com o objetivo de ampliar e diversificar o público
e responder às demandas por ensino superior.
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Dinâmica semelhante à da região Norte é percebida também na região Nordeste, com destaque para o estado do Maranhão, seguido
do estado do Rio Grande do Norte e Ceará, de acordo com as informações registradas no Quadro 4, uma vez que neles se apuram as
maiores variações relativas no número de instituições privadas de ensino superior.
Observando mais detidamente as informações presentes no Quadro 4, percebe-se que a Bahia foi o estado nordestino que acumulou
o maior crescimento absoluto no número de instituições de ensino superior privadas, da ordem de 65. Todavia, quando se leva em
conta o percentual de evolução nota-se que a Bahia foi o estado que menos cresceu (151%), mas, mesmo em face dessa ocorrência,
conseguiu manter a sua posição de liderança no território nordestino, uma vez que abrigava 28,0% de todas as instituições da região
em 2015. Destaque também deve ser conferido ao estado de Pernambuco, que posicionou-se logo atrás da Bahia tanto em termos
de participação de mercado quanto no diz respeito à evolução absoluta.
Não há como negar que a conformação desses cenários esboçados para as regiões Norte e Nordeste favoreceram, por demais, o
atendimento de uma parcela significativa das suas populações, na medida que concorreram para ampliar o número de vagas e,
portanto, facilitar o acesso ao ensino superior.

Com efeito, a expansão do ensino superior ocorrida no território nacional, tanto em número de matrículas quanto em número de
estabelecimentos, impõe a estas mesmas instituições privadas um desafio de competitividade, em um contexto econômico cada vez
mais global, que exige a oferta de um padrão educacional elevado e compatível com os desafios profissionais exigidos pelo mercado
de trabalho.

3. NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: FIES E PROUNI
É possível afirmar que, nos primeiros anos do século XXI, a demanda pelo ensino superior privado foi incentivada por políticas públicas
voltadas para a educação superior no Brasil, especialmente o Fies59 e o Prouni. Integrando as políticas de acesso dos jovens brasileiros
à educação superior, o Fies e o Prouni se consolidaram no país contribuindo decisivamente para o aumento das matrículas nos cursos
de graduação das instituições privadas de ensino superior.
59

O Fies foi criado através da Medida Provisória n° 1.865-4, de 26 de agosto de 1999, e posteriormente, convertido na Lei nº 10.260, em 12 de julho de 2001, como um
programa federal que se destina a financiar cursos de graduação em instituições privadas para estudantes com idade universitária que não tem condições de arcar
integralmente com os custos de sua formação, possibilitando-os alcançar o tão desejado diploma de nível superior. Em 2010, o Fies passou por importantes mudanças
com a publicação da Lei 12.202, em 14 de janeiro, que alterou as suas regras de financiamento e o fez ganhar ainda mais força. Dentre estas mudanças destacam-se: o
fato de que as inscrições passaram a ser realizadas em fluxo contínuo, durante todo o ano; a possibilidade de financiamento de até 100% do valor das mensalidades
cobradas dos estudantes pelas instituições privadas de ensino; o prazo para pagamento do financiamento após a conclusão do curso, que passou de duas vezes o tempo
de curso para três vezes 59; e a redução significativa na taxa de juros, cedendo de 9,0%a.a para o patamar de 3,4%a.a.
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De acordo com o relatório de gestão do Fies do exercício de 2015, desde o seu surgimento o fundo vem se transformando e
implementando diversas adequações com o intuito de fomentar a demanda, essencialmente, dos estudantes de baixa renda às
instituições de ensino superior privadas. Nesse contexto, segundo esse mesmo documento, tal fundo experimentou um expressivo
aumento no número de contratos, que passou de pouco menos de 76 mil, em 2010 para 2,18 milhões em 2015, com recursos da
ordem de R$ 16,58 bilhões. Neste mesmo ano, o fundo passou por novos aprimoramentos objetivando melhorar a distribuição dos
recursos públicos, dentre as quais se destacam:
I.
priorização de cursos, tendo por base os melhores indicadores pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 60
(SINAES); a região em que estavam localizados, priorizando-se as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e as áreas prioritárias de
engenharias, licenciaturas e área da saúde;
II.
novo modelo de coparticipação, com a limitação do público-alvo do programa para estudantes com renda familiar per capita
de até 2,5 salários mínimos;
IV.
realização de processo seletivo de estudantes para acessarem o financiamento pelo Fies, utilizando como critério de seleção
a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Posto isso e diante de uma análise das condições de operação destas políticas, e das mudanças realizadas no programa ao longo da
sua existência, ainda que as alterações propostas em 2015 reestabeleçam alguns critérios que, de certo modo, configuram-se como
gatilhos limitadores para o aumento do número de contratos, percebe-se que o Fies possibilitou um aumento expressivo no número
de estudantes beneficiados pelo financiamento.
Após cinco anos de atuação do Fies foi criado pelo governo federal o Prouni61 , com o objetivo de conceder bolsas de estudo integrais
e parciais em cursos de graduação e sequenciais em instituições privadas de educação superior. É considerado pelo Ministério da
Educação como o maior programa de concessão de bolsas de estudos da história da educação no Brasil. De forma semelhante ao
Fies, é dirigido aos brasileiros sem diploma de curso superior, com renda per capita máxima de três salários mínimos, egressos da
rede pública de ensino ou da rede privada na condição de bolsistas, que não possuem condições de custear seus estudos e/ou não
conseguem ser aprovados nos processos seletivos das instituições públicas de educação superior.
Os efeitos da criação do Fies e do Prouni podem ser observados no número de matrículas em cursos presenciais nas instituições
privadas de ensino superior62, que saltou de 1.807.219 para 4.809.793 entre 2000 e 2015, registrando um crescimento percentual de
166,1% (Quadro 5), com destaque para as regiões Norte e Nordeste (com, respectivamente, 559,3% e 530,0%), com a região CentroOeste apresentando a terceira maior evolução (205,5%). Apesar de ter tido o maior desempenho percentual, a região Norte
apresentou o menor crescimento absoluto, com um contingente menor de matrículas em 2015 do que a região Sul em 2000.

Vale notar que os dados contidos no Quadro 5 evidenciam uma das diretrizes do Fies, a de trabalhar geograficamente a liberação dos
financiamentos priorizando a distribuição dos recursos públicos para as regiões que apresentavam as piores condições em 2000,
situação essa muito benfazeja, notadamente quando se pensa em atenuar as disparidades regionais que se constituem em um traço
indelével da sociedade brasileira. Mesmo assim, apesar do impressionante crescimento percentual observado nas regiões Norte,
Nordeste e Centro Oeste, a região Sudeste ainda apresenta o maior número de estudantes com acesso à educação superior privada,
tendo o estado de São Paulo contribuído significativamente para este cenário com o acréscimo de 755 mil alunos matriculados entre
2000 e 2015.
Resta enfatizar que, apesar das dificuldades no gerenciamento do Fies e do Prouni e das inúmeras críticas em relação às expansões
que tiveram nos últimos anos, é inegável a ampliação do acesso das camadas menos favorecidas da população aos cursos de ensino
superior.

4. EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL NAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR

60

O SINAES analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão,
responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O SINAES reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das avaliações
institucionais e dos cursos. Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A
operacionalização é de responsabilidade do Inep.
61 Criado através da Medida Provisória nº 213/2004 e institucionalizado por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005.
62 Catani, Hey e Gilioli (2006) mencionaram o fato de que o Fies reservou maior número de vagas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a expansão das
matrículas nas instituições superiores de ensino viabilizadas pelo Prouni favoreceu o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de elevar o índice de
jovens entre 18 e 24 anos na educação superior para um pouco mais de 30%, corroborando com a intenção do Fies.
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Como mencionado anteriormente, o Brasil experimentou um avanço nas políticas públicas de incentivo ao acesso ao ensino superior
que permitiu o acesso das pessoas, especialmente às das classes menos favorecidas, às instituições de ensino superior, as quais, por
via de consequência, passaram a conviver com um movimento de expansão da demanda pelos seus cursos de graduação.
Como parte integrante deste movimento, muitas instituições ampliaram o seu portfolio de cursos e, portanto, expandiram seu raio
de atuação, enquanto outras instituições privadas de ensino superior surgiram, tornando necessária a expansão das contratações de
pessoal. Como explicita “Garcia (2006)”, objetivando atender a demanda crescente de matrículas nos cursos de formação superior,
muitas instituições privadas de ensino superior buscaram, incessantemente, a profissionalização da sua gestão para operar de forma
eficiente, tanto nas unidades principais de negócio, as quais podem ser consideradas como “áreas-fim” (corpo docente, grupo de
coordenadores de cursos e diretores acadêmicos), quanto nas unidades de apoio (áreas financeira, de recursos humanos, de
marketing, de tecnologia da informação, secretaria de cursos e infraestrutura).
Uma prova inconteste dessa realidade pode ser encontrada no Quadro 6, na qual se vê o crescimento do estoque do emprego formal
nas instituições privadas do ensino superior em todas as regiões país, com destaque para as regiões Norte (428,6%) e Nordeste
(382,8%), a taxas superiores à média do Brasil (114,3%). É importante destacar que a região Nordeste apresentou a segunda maior
variação absoluta de estoque de emprego (57.983) entre todas as regiões brasileiras, ficando atrás apenas da região Sudeste (90.967),
que curiosamente foi a que apresentou a menor variação percentual no estoque de emprego (70,3%) entre os anos de 2000 e 2015,
seguida da região Sul (108,8%).
Esse quadro está em perfeita consonância com os dados apresentados sobre a evolução do número de instituições privadas atuantes
no Brasil, posto que, como evidenciado, foram as regiões Norte e Nordeste as que mais se destacaram com as maiores variações
percentuais registradas, e também pela evolução substantiva do número de alunos matriculados nos cursos de graduação.

Ao desagregar as informações relativas à região Norte, percebe-se que o estoque de emprego no setor privado de educação superior
no estado do Amazonas registrou o maior crescimento (5.277 postos de trabalho), saltando de 1.255 para 6.532, tendo o Pará
ocupado a segunda colocação (mais 4.874 postos). Os estados do Acre, Roraima e Amapá, apesar de apresentarem as maiores
variações percentuais do estoque, possuíam os menores contingentes de empregos tanto em 2000 quanto em 2015 (Quadro 7).

Quando se analisa a variação absoluta do estoque de emprego no setor privado de educação superior dos estados da região Nordeste
entre 2000 e 2015, verifica-se que a Bahia, que já era o maior empregador em 2000, foi o estado que apresentou o maior crescimento
(14.915 postos de trabalhos formais), seguido do Ceará (mais 10.605 empregados) e de Pernambuco (9.602 a mais), não por acaso,
os estados com as maiores economias do Nordeste (Quadro 8). No entanto, não se pode deixar de mencionar que os estados do
Piauí, Maranhão, Paraíba e Ceará apresentaram variações percentuais de seus estoques de emprego no setor privado de educação
superior acima do resultado do conjunto da região Nordeste (382,8%).
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Tomando-se agora como referência o extremo oposto, o das regiões Sul e Sudeste que lideram o número de postos de trabalho na
educação superior privada, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina apresentaram crescimento percentual das
contratações abaixo da média do Brasil (114,3%), mas os dois primeiros foram responsáveis pelas maiores variações absolutas de
acréscimo de empregos entre 2000 e 2015 (Quadro 9). Em termos de taxa de crescimento, no entanto, Minas Gerais (181,1%), Rio
Grande do Sul (178,1%) e Espírito Santo (126,1%) superaram a média nacional, mas o estoque do primeiro em 2015 alcança um pouco
mais da metade do que o Paraná possuía, demonstrando que mesmo nas regiões mais aquinhoadas com oportunidades de inserção
laboral, a assimetria também é grande.

Do exposto nesta seção se pôde perceber que as instituições privadas de ensino superior, em resposta aos estímulos decorrentes da
criação do Fies e do Prouni, dinamizaram o mercado de trabalho formal nacional com a contratação de novos profissionais no período
de 2000 a 2015, com o propósito de estruturarem-se para enfrentar a chegada de novas concorrentes e a demanda crescente por
novos cursos. Sendo o fundo e o programa resultado da política pública de expansão do ensino superior com prevalência para a
redução das assimetrias há muito existentes no cenário nacional, as regiões mais beneficiadas foram a Norte e a Nordeste, tendo
suas populações acesso a saberes que não alcançariam se largadas à própria sorte, como sempre estiveram, bem como vivenciado a
possibilidade de trabalhar na área de ensino, que na maioria dos casos inexistia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este esforço investigativo buscou, primeiramente, relatar o conjunto de leis que regem e orientam a operacionalização do ensino
superior no Brasil, assim como a implantação de políticas públicas voltadas para incentivar o acesso à educação superior, tais como
o Fies e o Prouni, que em vista dos dados apresentados levou ao crescimento no número de matrículas no ensino superior privado,
e também à expansão do estoque de emprego formal, gerando novas oportunidades de ocupação e o acesso democrático da
população menos favorecida, socialmente e economicamente, aos cursos de graduação.
Componentes do Plano Nacional de Educação (PNE), o Fies e o Prouni se consolidaram como importante política pública para a
expansão no ensino superior brasileiro com vistas a atender o aumento da demanda e torna-lo mais abrangente de modo a
contemplar maior contingente de alunos em todas as regiões do país, mas de maneira mais significativa nas regiões Norte e Nordeste,
que apresentaram os maiores percentuais de evolução do número de instituições privadas, e do número de matrículas em cursos
presenciais.
Face a este comportamento foi possível constatar a evolução do emprego formal em todas as regiões do Brasil estimulados pelas
instituições de ensino superior privadas, as quais demandaram a contratação de profissionais para atender às suas necessidades de
funcionamento e expansão, com maior dinamismo nas mesmas regiões, Norte e Nordeste. Esta similaridade no desempenho de
ambas as variáveis, número de instituições e de empregos, demonstra que aquelas regiões presenciaram no período abrangido nesta
investigação, algo que anos de ausência de investimentos públicos e privados não puderam oferecer. Os resultados, portanto,

268

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
comprovam que quando há compromisso político em reduzir as assimetrias e as desigualdades existentes por meio de políticas
públicas voltadas para as regiões mais carentes de recursos, abrem-se novas alternativas de emprego e renda que virão frutificar nas
gerações vindouras.
Esta iniciativa, no entanto, corre o risco de perder recursos públicos devido às restrições orçamentárias determinadas pelo Projeto
de Emenda Constitucional que limita os gastos públicos para os fundos e privilegia o pagamento de superávits primários do governo
federal, que crescem na medida em que juros exorbitantes beneficiam o mercado financeiro, que nada financia nos termos propostos
pelo Fies, por exemplo. Cabe, portanto, resistir às iniciativas de ajuste fiscal que desconsideram as assimetrias regionais e mantém o
status quo que relegou o povo das regiões melhor alcançadas pela política pública educacional mencionadas nesta análise ao
esquecimento.
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RESUMO
Este estudo examina o mercado de trabalho na Bahia na primeira década do século XXI no que se refere a evolução da “taxa de
desemprego”, evidenciando de maneira mais específica as conseqüências do comportamento deste indicador no decênio 2000-2010
e sua repercussão em todo o território do Estado da Bahia (Brasil), por via da sua divisão administrativa em Territórios de Identidade
(TI-Ba). O período estudado foi muito relevante no âmbito regional, por apresentar um ciclo de retomada do crescimento econômico
para o Brasil, que repercutiu seus rebatimos no mercado de trabalho, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
tendo no incio do ciclo uma taxa de desemprego iniciada em 15,3 % e depois de alcançar o seu pico em 2013 estabeleceu uma
evolução em queda até chegar em 7,6% em 2010, porém oferecendo condições contínuas de queda, o que se confirmou nos anos
subsequentes até a chegada do novo ciclo de crise econômica vivido pelo Brasil em 2014. Este estudo busca compreender como se
deu este fenômeno econômico no Estado da Bahia, a saber se seguiu o padrão nacional ou denotou os padrões das desigualdes
regionais da empregabilidade, utilizando técnicas de georeferenciamento visando analisar com maior clareza a realação entre o
fenômeno nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. O geoprocessamento proporcionou uma visualização da distribuição
espacial dos dados analisados e, com isso, tornou-se possível aprofundar a comprrensão do fenômeno. Utilizando uma abordagem
qualitativa por intermédio da análise de dados quantitativos disponibilizados pelo IBGE, com o uso do ferramental de
geoprocessamento, o estudo conclui que, no período avaliado, o Estado da Bahia, apesar de ter reduzido suas taxas de desemprego,
manteve-se na mesma posição relativa nacionalmente (25º do ranking) de empregabilidade. Na análise dos TI-Ba a região do Sisal
foi o maior destaque e a RMS com o menor crescimento. Ainda, a taxa de desemprego no geral teve uma menor redução no sexo
feminino. O estudo conclui ainda, que apesar apesar da redução das taxas de desemprego esse indicador isoladamente não refletiu
uma evolução favorável no cenário do estoque de emprego no Estado da Bahia, no período estudado, reproduzindo os padrões de
desigualdades regionais característicos da economia brasileira.
Palvras-chave: Mercado de Trabalho, Taxa de Desemprego, Bahia, Territórios de Identidade, Geoprocessamento

ABSTRACT
This paper examines the labor market in Bahia in the first decade of the 21st century in relation to the evolution of the
"unemployment rate", showing in a more specific way the consequences of the behavior of this indicator in the decade 2000-2010
and its repercussion throughout the Territory of the State of Bahia (Brazil), through its administrative division in “Identity Territories”
(TI-Ba). The period studied was very relevant at the regional level, as it presented a cycle of resumption of economic growth for Brazil,
which had repercussions on the labor market, according to the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) having at the
beginning of the cycle a rate Of unemployment started at 15.3% and after reaching its peak in 2013, it showed a downward trend,
reaching 7.6% in 2010, but offering continuous downward conditions, which was confirmed in subsequent years until the arrival of
the New cycle of economic crisis experienced by Brazil in 2014. This paper seeks to understand how this economic phenomenon
occurred in the State of Bahia, whether it followed the national standard or denoted regional inequality patterns of employability,
using georeferencing techniques to analyze with The clarification of the relationship between the phenomenon in the Identity
Territories of the State of Bahia. Geoprocessing provided a visualization of the spatial distribution of the analyzed data and, with this,
it became possible to deepen the understanding of the phenomenon. Using a qualitative approach through the analysis of
quantitative data provided by the IBGE, with the use of geoprocessing tooling, the study concludes that, in the period evaluated, the
State of Bahia, despite having reduced its unemployment rates, remained in the Position (25th in the ranking) of employability. In
the analysis of the TI-Ba, the Sisal Region was the most prominent and the MSR with the lowest growth. Moreover, the overall
unemployment rate had a smaller reduction in females. The study also concludes that despite the reduction of unemployment rates,
this indicator alone did not reflect a favorable evolution in the employment stock scenario in the State of Bahia, during the period
studied, reproducing the patterns of regional inequalities characteristic of the Brazilian economy.
Key Words: Job Market, Unemployment Rate, Bahia, Identity Territories, Geoprocessing

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com a estabilização econômica, as políticas sociais de distribuição de renda, o estimulo ao consumo e os
investimentos em obras habitacionais e de infraestrutura muito se têm falado da formalização do trabalho no Brasil, o que, por sua
vez, vem contribuindo para que questões, como a informalidade, venham perdendo a visibilidade. Diante disso, o propósito central
deste texto é analisar o mercado de trabalho do Estado da Bahia no que se refere à redução da taxa de desemprego, evidenciando
de maneira mais precisa as conseqüências do comportamento deste indicador na década e sua repercussão espacial nos territórios
de identidade do Estado. Um objetivo complementar do trabalho é comparar a análise feita com o uso de tabelas com a análise feita
com o geoprocessamento especializando a informação, verificando qual forma pode propiciar uma melhor elucidação do fenômeno.
Quanto aos aspectos metodológicos, para trabalhar a questão serão utilizados dados dos censos demográficos de 2000 e 2010, para
avaliar os dados referentes a taxas de desemprego, que é um dos indicadores mais utilizados para avaliação do desempenho do
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mercado de trabalho. Para mergulhar de forma mais objetiva no território baiano, os dados serão avaliados por territórios de
identidade, nova divisão regional utilizada pelo Governo do Estado da Bahia a partir de 2007. Essa regionalização foi “adaptada” a
partir do modelo dos “Territórios Rurais”, adotado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e sua implantação segue uma
diretriz do governo federal, objetivando uma maior articulação no relacionamento entre os Estados e a Federação.
Outro aspecto relevante será a espacialização das informações, visando uma melhor apresentação das informações e uma maior
compreensão para o leitor. Os recursos que oferecerão essa possibilidade serão as técnicas de geoprocessamento. Além disso, será
realizada uma análise comparativa entre as taxas de desemprego no período analisado entre os estados brasileiros e o estado da
Bahia e, será também, analisada a taxa por gênero entre os territórios de identidade. Este estudo está dividido em itens visando
apresentar uma estrutura lógica. Além dessa introdução serão apresentados no item dois os fundamentos conceituais que envolvem
o conceito de território e os fundamentos das técnicas de geoprocessamento. No item três serão apresentados conceitos referentes
ao mercado de trabalho e formas de inserção do trabalhor, no quatro serão apresentados os dados refentes á taxa de desemprego
suas respectivas analises e a conclusão.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Nesse item serão discutidos alguns dos conceitos de “Território” e “Territórios de Identidade” e de alguns fundamentos de
geoprocessamento, conceitos que estão na base metodologica deste estudo.
2.1 Sobre o Conceito de Território
Quanto ao conceito de território, para Pedrão “é ele inseparável de cultura e contém os elementos de conflitos de interesses entre
classes e estamentos da sociedade”. Para o autor “o poder econômico gera o território...” (Pedrão 2009: p.27-28). Neste sentido temse que o território leva em consideração as relações de poder praticadas em todos os níveis da estrutura social. Já para Raffestin
(1993) é o resultado das relações sociais exercidas pelos indivíduos, pelos grupos e pelas sociedades através de múltiplas formas de
expressão, de gestão, de domínio, de apropriação, de identidade, de pertencimento.
Para Santos (1994) o “espaço geográfico” (sinônimo de “território usado”) seja compreendido como uma mediação entre o mundo
e a sociedade nacional e local, e assumido como um conceito indispensável para a compreensão do funcionamento do mundo
presente. Ele chama atenção para o novo funcionamento do território, através de horizontalidades (ou seja, lugares vizinhos reunidos
por uma continuidade territorial) e verticalidades (formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e
processos sociais).
O território, hoje, pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em rede: as redes constituem uma realidade nova que, de
alguma maneira, justifica a expressão verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, depois das redes, com
as redes, há o espaço de todos e todo o espaço, porque as redes constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns. São,
todavia, os mesmos lugares que formam redes e que formam o espaço de todos.
2.2 Territórios de identidade
Na Bahia a questão de Territórios de Identidade foi uma decisão de Governo do Estado que passou a reconhecer, em seu
Planejamento Territorial, a existência de 26 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade dos arranjos sociais e
locais de cada região, em que a divisão vem sendo utilizada para a execução de políticas públicas no Estado.
Segundo a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPAN), os territórios constituem-se como unidades de planejamento
para as políticas públicas do Estado e “possibilitar o planejamento das ações de desenvolvimento do Estado, de acordo com as
demandas características da população de cada região, que são representadas por órgãos da sociedade civil organizada, levando-se
em consideração os aspectos sociais, econômicos e culturais” (SEPLAN, 2007). Complementa que:
O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios
multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos
sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir
um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA BAHIA 2010).
Comparando-se os modelos de regionalização anteriormente adotados pelo Estado da Bahia, em Regiões Administrativas ou Regiões
Econômicas, percebe-se que os limites dos territórios de identidade são muito próximos dos limites adotados pelos métodos
deliomitadores anteriores. Em alguns territórios como nos casos de Irecê, Extremo Sul (que permanece com o mesmo nome) e Velho
Chico os limites são praticamente os mesmos. Em outros casos as regiões foram apenas divididas, como no caso da região Oeste, que
na nova regionalização passa a ser Oeste Baiano e Médio Rio de Contas. Adicionalmente, alguns territórios levam o nome do
município “pólo”, ou seja, a região e sua identidade são denominadas em função do reconhecimento do papel de centralidade
regional de certas cidades. Com esta metodologia de nomenclatura, pode-se questionar até que ponto a nova regionalização tem
como principio o critério de território e de identidade, tanto que tornou-se um dos argumentos de seus críticos ao novo modelo.
Apesar de controversa, a regionalização por territórios de identidade será adotada como base para a análise dos dados no que se
refere á distribuição espacial do trabalho no Estado por ser o modelo atualmente adotado pelo Governo e, com isso, facilitar o acesso
aos dados. A seguir, alguns conceitos relacionados composição das formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho serão
revistos.
2.3 Sobre o Conceito de Geoprocessamento
Para Reis et al. (2012) o geoprocessamento consiste em um conjunto de tecnologias computacionais utilizadas para a captura, o
armazenamento, tratamento, a análise e a disponibilização de dados que representam variáveis espaciais. Por seu caráter dinâmico
e multidisciplinar, e por possibilitarem a integração entre diferentes bases de dados espaciais para as análises ambientais, as
tecnologias de geoprocessamento são ferramentas poderosas para o estudo da dinâmica de vários fenômenos. Barbosa et al. (2003),
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por sua vez, afirmam que a abordagem espacial, por meio do uso de tecnologias computacionais, como o Geoprocessamento, permite
a integração de um número ilimitado de informações, com seus mais variados atributos, na expectativa de estabelecer as recorrências
e singularidades entre as situações e o contexto do que se pretende estudar.
Assim, compreender a disposição espacial de dados referentes a fenômenos ocorridos no território é um elemento importante para
a identificação das questões centrais em diversas áreas do conhecimento, como em saúde, ambiente, geologia, agronômia, geografia,
econômia e tantas outras. A disponibilidade de sistemas de informação geográfica (SIG) de baixo custo e com interface mais amigável
vem possibilitando a difusão destes estudos, permitindo a visualização espacial de algumas variáveis como população, indicadores
de qualidade de vida, saúde, educação renda entre outros, permitindo uma melhor compreensão do problema, bem como a
comparação entre territórios distintos. Com um banco de dados, uma base geográfica e um SIG torna-se possível gerar um mapa
que permite a visulaização espacial do fenômeno estudado através de informações georeferenciadas, ou seja, informação associada
a uma localização especifica através de suas coordenadas.
Deste modo tem-se que a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da
informação geográfica é denominada Geotecnologias. As ferramentas computacionais para Geoprocessamento são chamadas de
Sistemas de Informação Geográfica (GIS1), que permitem a integração de dados de diversas fontes ao criar bancos de dados georeferenciados.
Quanto ao uso das técnicas de geoprocessamento, para Medeiros (2012) é um ramo da área do conhecimento conhecida como
Geomática e engloba o total conjunto de técnicas ligadas à informação espacial, quer seja no tocante a coleta, armazenamento,
tratamento e análise, bem como uso integrado desses dados geográficos. Estas técnicas ou tecnologias são comumente chamadas
de Geotecnologias. Para o autor alguns exemplos de Geotecnologias são: a)Topografia; b)Fotogrametria; c)Cartografia;
d)Sensoriamento Remoto; e)Posicionamento por Satélite; f)Geoestatística; g)Banco de Dados Geográficos; h)Web Mapping e; i)SIG.
Esse modelo pode ser assim representado:
Figura 1 – Relação hierárquica entre o Geoprocessamento e as Geotecnologias

Fonte: Medeiros (2012)

Nesse sentido, torna-se pertinente utilizar o comentário de Câmara & Davis (2001) em sua obra Introdução à Ciência da
Geoinformação, que diz: “Se onde é importante para seu negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho”. Talvez
isso possa na visão do autor resumir bem a aplicabilidade das Geotecnologias com um todo.
Para Xavier da Silva (2009) Geoprocessamento é um conjunto de técnicas computacionais que opera sobre bases de dados (que são
registros de ocorrências) georreferenciados, para transformá-los em informação [que é um acréscimo de conhecimento] relevante.
Assim, pode-se afirmar que o emprego de todo um sistema de Geoprocessamento, aliado a um banco de dados, ajuda a
complementar os conhecimentos sobre a área que está sendo trabalhada e tornando os resultados cada vez melhores.
Por outro lado Gonçalves (2007) define que o processamento de dados geográficos ou geoprocessamento é a disciplina do
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais no tratamento de informações geográficas. A principal ferramenta
de geoprocessamento é o sistema de Informações Geográficas, que realiza o tratamento computacional de dados geográficos e
recupera informações com base na localização e relacionamento espacial, bem como em suas características alfanuméricas.
Neste estudo o geoprocessamento será utilizado para demonstrar o rebatimento espacial dos dados referentes á questão do
emprego no Estado da Bahia. O dado matriz escolhido para este estudo foram os dados referentes à taxa de desemprego. A partir
de uma base de dados sobre o desemprego no Estado da Bahia, com desagregação por Território de Identidade e uma base
georeferenciada (shape) destes territórios de identidades no território do Estado da Bahia, tornou-se possível observar a evolução
deste indicador ao londo de uma década (entre 2000 e 2010) e suas alterações em relação ao espaço.
Nas sessões seguintes, para tratar da questão do emprego no Estado da Bahia e sua distribuição espacial, serão apresentados alguns
conceitos e dados que, conjuntamente com as informações georeferenciadas, permitirão uma visão e análise da questão ao longo
do tempo e do espaço.

3. MERCADO DE TRABALHO E FORMAS DE INSERÇÃO DO TRABALHADOR
De forma simplificada o mercado de trabalho é o “local” nas sociedades capitalistas onde ocorrem as relações de trocas entre o
sistema econômico que necessita da força de trabalho com aqueles que oferecem essa força de trabalho. A análise da dinâmica do
mercado de trabalho exige que se avalie como se dá o processo de entrada e saída de trabalhadores, ou seja, a oferta de trabalho e
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a demanda do mercado e o resultado destas foças que é o estoque de trabalho. Essa dinâmica, por sua vez, depende de aspectos
como o desempenho da econamia e fatores demográficos.
Segundo Pedrão (1996) há diferenças entre os mercados de trabalho de regiões assim como entre o mercado de trabalho urbano e
o rural. O autor também explica que os mercados de trabalho modernos não são contínuos e que os trabalhadores não têm
oportunidades iniciais equivalentes, sendo aspectos como raça, língua, religião e política fatores limitantes da mobilidade dos
pretendentes a trabalhador. Para o autor o trabalhador em geral, na sociedade moderna, é representado como o assalariado, mas,
no entanto, grande parte do trabalho que é realizado tem sua remuneração em condições de incerteza, pelo trabalhador não
assalariado.
No Brasil, para efeito de análise dos dados estatísticos, no entanto, a força de trabalho, as pessoas que querem e podem trabalhar,
compõem a PEA – População Economicamente Ativa. A PEA, segundo o IBGE, é composta por pessoas de 10 a 65 anos, ocupadas ou
desocupadas. Também segundo o IBGE, é considerado trabalho em atividade econômica, de modo simplificado, o exercício de:
a) ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios – como moradia, alimentação e roupas – na produção
de bens e serviços;
b) ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios no serviço doméstico e;
c) ocupação sem remuneração na produção, desenvolvida durante pelo menos uma hora na semana (de referência).
Por sua vez, a definição de ocupados do IBGE compreende as pessoas com trabalho remunerado, os que exploravam seu próprio
negócio e os que trabalhavam sem remuneração em ajuda a membros da família. A metodologia do IBGE para definir a Taxa de
Desemprego, considera os “desocupados” (desempregados), que são as pessoas que não tinham trabalho e estavam efetivamente
procurando, em um determinado período de referência, quando entrevistado. Em paralelo a este conceito estão os inativos, que não
estão ocupados, mas não tem disponibilidade para trabalhar e o desalento, que são o grupo de indivíduos que não conseguindo
ocupação remunerada, depois de um tempo de procura, desistem da busca, portanto estarão a mais de 90 dias sem procurar
emprego no momento em que for abordado pela entrevista.
Para a análise da dinâmica do mercado de trabalho, do processo de entrada e saída dos trabalhadores neste mercado, um dos
indicadores mais utilizados é o comportamento da taxa de desemprego. Em geral, considera-se positivo ter taxas de desemprego
baixas, que apontariam para ocupação de grande parte da força de trabalho disponível. Esta análise, no entanto, deve levar em
consideração algumas questões. A primeira delas seria avaliar o que é uma taxa de desemprego baixa ou em que patamar ou
referência pode ser considerada como ideal. A segunda questão a ser observada é que, como o conceito de desemprego é definido
considerando que os trabalhadores nesta situação estariam procurando emprego (desemprego aberto), pode-se não considerar o
desemprego oculto pelo trabalho precário, (aqueles que realizam trabalhos precários, ocasionais ou em ajuda a parentes) e o
desemprego oculto por desalento (pessoas que têm necessidade e disponibilidade imediata para trabalhar, mas que interrompem a
procura de emprego por desalento levando a alguma distorção na análise dos dados - IPEA; 2007).

4. ESTRUTURA DO MERCADO DE TRABALHO NA BAHIA (2000 A 2010)
A seguir, apresenta-se uma análise do mercado de trabalho do Estado da Bahia utilizando-se dados do Censo Demográfico de 2000
e 2010. Pretende-se analisar a evolução da taxa de desemprego no decênio, comparando-se o comportamento da mesma no período
entre 2000 e 2010 por território de identidade. Nesta análise deve-se considerar, no entanto, que a redução da taxa de desemprego
pode se dar de fato, pelo aumento do número de trabalhadores ocupados (mercado formal ou informal), mas também pode refletir
uma menor procura por trabalho.
Comparando-se as taxas de desemprego dos Estados da Federação entre os anos de 2000 e 2010 (Tabela 01), observa-se que todos
apresentaram uma redução neste indicador. Apesar disso, registram-se mudanças nas posições entre os estados em relação ás
menores taxas apresentadas, como também se verificam diferenças na proporção de sua redução. Em 2010 os cinco estados com a
menor taxa de desemprego foram em ordem: Santa Catarina (em 2000 era a segunda menor taxa), Rio Grande do Sul (era a quinta
em 2000), Paraná (era a oitava em 2000), Rondônia (era a menor taxa em 2000), Mato Grosso (era a sexta em 2000), Goiás (era a
nona em 2000), ou seja, destes cinco estados, quatro melhoraram sua posição no ranking do desemprego em relação aos demais
estados (Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso), enquanto que Rondônia deixou a posição de menor taxa de
desemprego no país em 2000 passando para quarta posição em 2010. Dos estados que possuíam as menores taxas no ano de 2000,
alguns não mantiveram esta mesma colocação 10 anos depois: Piauí (passou de 3º em 2000 para 12º em 2010), Maranhão (passou
de 4º em 2000 para 17º em 2010).
Quando se avalia o comportamento da taxa em termos relativos no período, observa-se que Santa Catarina foi o estado com maior
redução, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Por outro lado, os estados com a menor redução
na taxa de desemprego no período, refletindo o pior desempenho, foram: Piauí, Maranhão, Pará e Acre. Comparando-se estes dados
com o saldo de empregos gerados no período, observa-se uma coerência entre a redução das taxas de emprego apresentadas e o
aumento do saldo, particularmente para os estados de: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina. Ou seja, nestes casos infere-se que o saldo positivo de empregos gerados no período refletiu a ocupação de pessoas que
estavam desempregadas, causando a redução das taxas de desemprego.
A Bahia, apesar da redução da taxa de desemprego no período, tem apresentando valores elevados deste indicador na década. Em
relação aos outros estados, manteve-se na 25ª posição (em 2000 e 2010). A taxa de desemprego do Estado manteve-se acima da
taxa média para o Brasil e sua redução no período ocorreu em uma proporção menor do que a média nacional.
Tabela 01 - Taxa de desemprego - Unidades da Federação, Brasil - 2000/2010
Unidades da Federação
Rondônia
Acre

2000
10,3
12,3

2010
5,5
8,0
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Amazonas
19,5
9,7
Roraima
15,0
7,7
Pará
13,7
9,2
Amapá
19,4
11,9
Tocantins
14,3
7,4
Maranhão
11,8
8,7
Piauí
10,5
7,9
Ceará
13,3
7,7
Rio Grande do Norte
16,5
9,9
Paraíba
14,3
8,6
Pernambuco
18,3
11,1
Alagoas
17,6
10,7
Sergipe
16,7
10,3
Bahia
18,4
10,9
Minas Gerais
14,2
6,8
Espírito Santo
13,4
7,3
Rio de Janeiro
17,1
8,5
São Paulo
17,5
7,6
Paraná
12,8
5,0
Santa Catarina
10,3
3,8
Rio Grande do Sul
12,2
4,9
Mato Grosso do Sul
13,7
6,2
Mato Grosso
12,3
6,3
Goiás
13,0
6,3
Distrito Federal
17,0
8,2
Brasil
15,3
7,6
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000/2010.

Aprofundando-se esta análise para os territórios de identidade, observa-se, com base nos dados quantitativos da taxa de desemprego
por Território de Identidade nos anos de referência, dos 10 territórios que possuíam as menores taxas de desemprego em 2000 (Bacia
do Paramirim, Chapada Diamantina, Sertão Produtivo, Recôncavo, Vitória da Conquista, Itaparica, Vale do Jequiriçá, Piemonte da
Diamantina, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Jacuípe) apenas dois (Recôncavo e Bacia do Jacuipe) melhoraram sua posição em relação
aos demais. Em 2010 os Territórios de Identidade com menores taxas de desemprego foram: Sisal, Sertão Produtivo, Semi-Árido
Nordeste II, Bacia do Paramirim, Baixo Sul, Chapada Diamantina, Bacia do Jacuipe, Irecê, Bacia do Rio Grande e Vitória da Conquista
nesta ordem.
O Território de Identidade que apresentou a maior redução da taxa de desemprego no período foi o do Sisal. Além deste, os territórios
de Baixo Sul, Semiárido Nordeste II, Bacia do Rio Grande, Irecê, Piemonte do Paraguaçu, Médio Sudoeste da Bahia, Bacia do Jacuípe,
Sertão Produtivo, Piemonte Norte do Itapicuru e Velho Chico obtiveram reduções em suas taxas superiores à redução da média do
Estado da Bahia. A Região Metropolitana de Salvador também reduziu sua taxa de desemprego, mas, essa redução deu-se em uma
proporção menor que a média do Estado. Em 2000 a RMS possuía a 12ª menor taxa de desemprego entre os territórios de identidade,
passando para o maior taxa de desemprego em 2010 entre os territórios.
Tabela 02 - Taxa de desemprego - Território de Identidade, Bahia - 2000/2010
Território de Identidade
2000
2010
Irecê
18,3
8,7
Velho Chico
16,7
9,8
Chapada Diamantina
13,1
8,2
Sisal
20,6
7,2
Litoral Sul
17,9
12,8
Baixo Sul
18,3
8,1
Extremo Sul
17,0
10,4
Médio Sudoeste da Bahia
17,7
9,0
Vale do Jequiriçá
14,8
8,8
Sertão do São Francisco
15,6
9,4
Bacia do Rio Grande
18,8
8,7
Bacia do Paramirim
12,1
8,0
Sertão Produtivo
13,2
7,4
Piemonte do Paraguaçu
24,2
11,6
Bacia do Jacuípe
15,4
8,3
Piemonte da Diamantina
15,0
9,8
Semi-Árido Nordeste II
16,2
7,4
Litoral Norte e Agreste Baiano
18,8
11,8
Portal do Sertão
16,1
10,8
Vitória da Conquista
13,8
8,8
Recôncavo
13,6
12,9
Médio Rio de Contas
17,2
12,3
Bacia do Rio Corrente
15,1
9,7
Itaparica
14,2
10,1
Piemonte Norte do Itapicuru
16,8
9,7
Região Metropolitana de Salvador
15,7
13,5
Costa do Descobrimento
15,9
11,5
Bahia
18,4
10,9
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000/2010.
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O comportamento da taxa de desemprego descrito anteriormente pode ser visualizado nas Figuras 01 e 02, a seguir. Utilizando-se as
ferramentas do geoprocessamento elaboraram-se os mapas a seguir que demonstram espacialmente, por Território de Identidade,
o comportamento do indicador taxa de desemprego. As figuras foram obtidas com a utlização de um software de geoprocessamento
ArqGIS, à partir de uma base dos territórios de identidade georefernciados e os dados quantitativos da taxa de desemprego no estado
nos dois anos de referencia.
Deste modo, além da análise feita exclusivamente com base nos dados quantitativos das tabelas, tem-se que é possível compreender
o fenômeno de forma mais ampla avaliando as figuras a seguir:

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000/2010.

Figura 02 – Taxa de Desemprego por Território de Identidade 2000/2010.
Assim, tornam-se visível pela espacialização as informações analisadas nas tabelas acima. É possível ver o território do SISAL(24) e a
RMS(20). Portanto, a ferramenta de geoprocessamento pode tornar muito mais elucidativa as interpretações dos fenômenos.
Ao completar a análise geral proposta optou-se por realizar uma análise complementar: o comportamento da taxa de desemprego
por sexo, no Estado da Bahia (Tabela 03). Assim, percebe-se que houve uma redução no período 2000-2010 tanto para o sexo
masculino, quanto para o feminino, destacando-se, no entanto, que as taxas de desemprego relativas ao sexo feminino são muito
superiores ás do sexo masculino, e também superior á media do Estado para o período.
Enquanto que em 2000 o desemprego médio era de 18,4% para o Estado da Bahia, esta taxa representava 24,1% para as
trabalhadoras do sexo feminino, contra 14,6% para o sexo masculino. Já em 2010 o desemprego médio para o Estado da Bahia cai
para 10,9% e o mesmo movimento é observado para as trabalhadoras do sexo feminino (cai para 14,5%) e masculino (cai para 8,1).
No caso dos trabalhadores do sexo feminino, observa-se que apesar da redução, a taxa de desemprego em 2010 mantém-se acima
da média da Bahia, com valor equivalente ao que era apresentado para os trabalhadores do sexo masculino em 2000. Acrescente-se
a isso também que velocidade da redução da taxa de desemprego do sexo feminino foi menor que a apresentada para o sexo
masculino e para a média da Bahia no período, demonstrando uma dificuldade maior de inserção das mulheres no mercado de
trabalho na Bahia.
Ainda, avaliando-se o comportamento da taxa de desemprego por sexo, por Território de Identidade, (Tabela 07), observa-se que os
territórios com as menores taxas de desemprego para os trabalhadores do sexo masculino em 2000 foram: Bacia do Paramirim;
Sertão Produtivo; Itaparica, Recôncavo, Vitória da Conquista e Chapada Diamantina com taxas de desemprego entre 9,6% e 10,8%.
Destes, em 2010, apenas os territórios de Bacia do Paramirim e Sertão Produtivo mantiveram-se entre as menores taxas de
desemprego para o sexo masculino na Bahia. Em 2010, em ordem, os territórios com menores taxas de desemprego para o sexo
masculino foram: Sertão Produtivo, Sisal, Semi-Árido Nordeste II, Baixo Sul e Bacia do Paramirim com taxas entre 5,6% e 6,3%.
Já para as trabalhadoras (sexo feminino), em 2000 as menores taxas de desemprego foram: Bacia do Paramirim, Chapada Diamantina,
Recôncavo, Bacia do Rio Corrente e Sertão Produtivo com taxas entre 16,6% e 19,0%. Em 2010 os territórios que apresentaram
menores taxas para o sexo feminino foram pela ordem: Sisal, Chapada Diamantina, Semi-Árido Nordeste II, Sertão Produtivo e Bacia
do Paramirim, com taxas entre 9,5% e 10,7%. Comparando-se estes dados com o saldo de empregos gerados por território de
identidade e sexo, observamos que no caso do território do Sisal os indicadores coincidem, apontando um aumento da ocupação
formal de trabalhadoras do sexo feminino e uma redução das taxas de desemprego deste sexo.
Em termos gerais, o território de identidade que apresentou a maior redução na taxa de desemprego no período foi o território do
Sisal. As taxas de desemprego reduziram de 16,9% em 2000 para 5,7% em 2010 para trabalhadores do sexo masculino e de 26,7%
em 2000 para 9,5% em 2010 para trabalhadoras do sexo feminino. Neste aspecto, os Territórios de Identidade que apresentaram
reduções das taxas de desemprego superior à redução da média do Estado no período, para os trabalhadores do sexo masculino, em
ordem, foram: Sisal, Baixo Sul, Semi-Árido Nordeste II, Bacia do Rio Grande, Piemonte do Paraguaçu, Irecê, Bacia do Jacuípe, Sertão
do São Francisco Sertão Produtivo, Médio Sudoeste da Bahia, Piemonte Norte do Itapicuru, Extremo Sul e Vale do Jequiriça. Para as
trabalhadoras do sexo feminino, os territórios com redução superior á da média do Estado foram: Sisal, Médio Sudoeste da Bahia,
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Bacia do Rio Grande, Baixo Sul, Semi-Árido Nordeste II, Irecê, Piemonte do Paraguaçu, Sertão Produtivo, Piemonte Norte do Itapicuru,
Bacia do Jacuípe, Vale do Jequiriça, Itaparica e Chapada Diamantina.
Comparando-se o desempenho da taxa de desemprego por sexo e por território de identidade, no período 2000 e 2010 observa-se
que em todos os territórios a taxa de desemprego do sexo feminino é maior que a do sexo masculino. Destaca-se, no entanto, que
em alguns territórios de identidade a redução da taxa de desemprego foi maior para as trabalhadoras do sexo feminino do que para
os do sexo masculino, apontando para uma redução das diferenças entre os sexos no que diz respeito a desemprego ou uma
desistência da procura de empregos: Médio Sudoeste da Bahia, Bacia do Rio Grande, Irecê, Sertão Produtivo, Piemonte Norte do
Itapicuru e Vale do Jequiriçá.
Tabela 03 - Taxa de desemprego, segundo sexo - Território de Identidade, Bahia - 2000/2010
Masculino
Feminino
2000
2010
2000
2010
Irecê
13,7
6,7
24,6
11,6
Velho Chico
13,1
7,8
22,0
13,1
Chapada Diamantina
10,8
7,0
17,0
10,0
Sisal
16,9
5,7
26,7
9,5
Litoral Sul
13,7
9,4
25,2
17,6
Baixo Sul
14,6
6,0
24,1
11,2
Extremo Sul
13,5
7,8
23,6
14,3
Médio Sudoeste da Bahia
13,7
7,7
24,5
11,1
Vale do Jequiriçá
11,6
6,8
21,0
11,5
Sertão do São Francisco
12,7
6,7
21,5
13,5
Bacia do Rio Grande
15,0
6,9
25,0
11,4
Bacia do Paramirim
9,6
6,3
16,6
10,3
Sertão Produtivo
10,1
5,6
19,0
10,0
Piemonte do Paraguaçu
20,2
9,4
28,6
14,7
Bacia do Jacuípe
12,8
6,7
20,1
10,7
Piemonte da Diamantina
11,7
7,1
21,4
13,6
Semi-Árido Nordeste II
13,3
5,7
21,2
10,0
Litoral Norte e Agreste Baiano
15,7
9,6
23,9
14,9
Portal do Sertão
12,5
7,6
21,9
14,6
Vitória da Conquista
10,8
6,7
19,1
11,6
Recôncavo
10,8
9,9
18,1
16,6
Médio Rio de Contas
13,3
9,2
24,7
17,0
Bacia do Rio Corrente
12,7
7,6
18,9
13,1
Itaparica
10,2
8,5
21,2
12,4
Piemonte Norte do Itapicuru
13,7
7,9
23,0
12,2
Região Metropolitana de Salvador
12,4
9,9
21,0
17,5
Costa do Descobrimento
11,9
8,1
22,6
16,4
Bahia
14,6
8,1
24,1
14,5
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000/2010.
Território de Identidade

O comportamento da Região Metropolitana de Salvador no que se refere á taxa de desemprego por sexo é similar ao restante do
Estado da Bahia, com taxas de desemprego superiores para as trabalhadoras do sexo feminino em 2000 e 2010 a Região também
apresenta taxas superiores ás de outros territórios.
Analisando-se a taxa de desemprego por faixa etária, observa-se uma redução em todas as faixas entre 2000 e 2010. A redução da
taxa de desemprego para estas faixas provavelmente expressa a desistência em continuar buscando emprego ou a migração dos
ocupados para atividades informais.
Tabela 04 - Taxa de desemprego, segundo faixa etária - Território de Identidade, Bahia - 2000/2010
Território de Identidade
Irecê
Velho Chico
Chapada Diamantina
Sisal
Litoral Sul
Baixo Sul
Extremo Sul
Médio Sudoeste da Bahia
Vale do Jequiriçá
Sertão do São Francisco
Bacia do Rio Grande
Bacia do Paramirim
Sertão Produtivo
Piemonte do Paraguaçu
Bacia do Jacuípe
Piemonte da Diamantina
Semi-Árido Nordeste II
Litoral Norte e Agreste Baiano
Portal do Sertão
Vitória da Conquista
Recôncavo

De 10 a 19 anos
2000
2010
33,1
12,3
29,7
13,9
21,7
9,1
34,8
8,5
30,2
28,5
29,5
11,8
27,3
21,2
32,3
17,3
25,1
10,2
28,0
14,6
33,3
16,8
21,9
11,2
23,4
12,5
50,1
17,0
25,6
9,8
26,1
15,2
27,3
10,5
31,8
13,8
29,6
16,9
25,0
17,2
22,5
14,5

De 20 a 29 anos
2000
2010
31,0
17,3
26,6
18,5
20,8
14,9
32,3
13,4
27,0
32,4
27,0
15,3
26,6
23,3
28,3
21,3
22,9
15,5
24,8
18,3
29,5
20,3
20,2
14,1
20,7
15,0
40,1
24,6
24,7
15,8
24,3
22,1
25,5
13,0
28,2
19,2
26,0
23,5
22,0
20,7
22,3
25,1
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De 30 a 39 anos
2000
2010
20,9
15,5
20,1
17,2
15,9
14,2
24,9
13,7
20,7
24,9
16,8
15,4
21,4
17,6
20,9
14,2
17,5
15,5
17,7
17,8
22,4
14,7
15,5
13,8
14,9
12,6
28,4
20,4
20,4
15,8
18,5
19,3
19,7
14,2
22,1
20,1
18,9
19,9
16,2
15,2
17,3
23,6

De 40 a 49 anos
2000
2010
27,9
12,1
15,2
13,9
11,4
11,3
18,8
11,2
15,9
18,2
28,3
12,0
15,3
14,0
16,2
10,4
14,8
12,7
14,3
13,9
16,6
11,4
10,6
11,4
11,4
10,2
20,7
16,2
15,3
12,8
13,0
14,0
14,0
11,5
17,1
17,1
14,2
15,8
12,3
11,6
13,2
19,0

De 50 a 64 anos
2000
2010
15,3
2,2
6,4
2,3
2,4
1,9
7,3
1,6
4,9
4,9
16,0
1,5
3,1
3,8
5,7
4,3
3,1
1,8
4,2
3,2
7,2
3,2
2,2
0,8
0,7
2,3
13,3
4,6
2,3
2,0
3,8
3,3
5,8
1,4
8,5
4,6
4,0
4,3
3,8
3,7
1,7
4,9

65 anos ou mais
2000
2010
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
10,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,3
0,0
0,7
1,1
0,9
0,0
1,0
0,0
0,9
0,0
0,7
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Médio Rio de Contas
30,0
23,1
26,5
26,7
20,6
22,0
Bacia do Rio Corrente
21,8
13,7
23,8
18,4
20,2
17,4
Itaparica
26,9
16,2
24,3
19,3
18,7
17,1
Piemonte Norte do Itapicuru
31,1
13,7
25,2
21,6
17,2
18,8
Região Metropolitana de Salvador 29,1
40,8
25,0
39,2
17,4
25,8
Costa do Descobrimento
28,7
24,5
23,9
25,4
16,8
18,8
Bahia
32,6
19,2
29,4
24,0
22,0
19,8
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000/2010.

16,3
14,1
13,5
14,0
13,3
13,8
17,5

17,4
13,3
13,4
14,2
19,0
14,8
15,5

5,2
3,1
2,5
5,2
6,8
7,4
7,4

5,4
3,1
4,3
3,9
6,7
6,9
4,4

0,0
0,0
0,0
6,8
3,4
0,0
2,1

0,0
0,0
0,0
0,8
3,0
1,1
1,0

5. CONCLUSÕES
Referente ao propósito deste estudo de analisar o mercado de trabalho do Estado da Bahia no que se refere à redução da taxa de
desemprego, evidenciando de maneira mais precisa as conseqüências do comportamento deste indicador na década e sua
repercussão espacial nos Territórios de Identidade do Estado é possível tecer os seguintes comentários:
Os dados apresentados permitiram identificar algumas peculiaridades no comportamento do mercado de trabalho no Estado. O saldo
positivo de empregos gerados no período estudado refletiu a ocupação de pessoas que estavam desempregadas, causando a essa
redução das taxas de desemprego. Nesse sentido, a Bahia, apesar da redução da taxa de desemprego no período, vem apresentando
valores elevados deste indicador na década. A taxa de desemprego da Bahia manteve-se acima da taxa média para o Brasil e sua
redução no período ocorreu em uma proporção menor do que a média nacional. Em relação aos outros estados, manteve-se na 25ª
posição (em 2000 e 2010).
Na questão dos territórios, dos 10 Territórios de Identidade que possuíam as menores taxas de desemprego em 2000, a maior
redução da taxa de desemprego no período foi verificado no Sisal. Já a Região Metropolitana de Salvador - RMS também reduziu sua
taxa de desemprego, mas, essa redução deu-se em uma proporção menor que a média do Estado. Vale salientar que a RMS concentra
??? da população da Bahia, assim os dados deste terrirtório tem força para provocar forte impacto nos dados gerais da Bahia. Em
2000 a RMS possuía a 12ª menor taxa de desemprego entre os territórios de identidade, passando para a maior taxa de desemprego
em 2010 entre os territórios, o que reflete um dado grave em termos qualitativo, face a a alta relevância de sua participação
proporcional.
Com a análise complementar nos território, proposta por gênero, observa-se que a redução das taxas de desemprego é menos
significativa para as trabalhadoras do sexo feminino. No entanto, podem-se identificar territórios em que se registraram menores
taxas de desemprego para as mulheres (Chapada Diamantina, Sisal, Bacia do Paramirim, Sertão Produtivo e Semi-Árido Nordeste II)
e maior redução da taxa, que apareceu em 13 dos 27 territórios (Irecê, Chapada Diamantina, Sisal, Baixo Sul, Médio Sudoeste da
Bahia, Vale do Jequiriça, Bacia do Rio Grande, Sertão Produtivo, Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Jacuipe, Semi-Árido Nordeste II
Itaparica e Piemonte do Norte do Itapicuru). Cabe destacar, neste particular, a região do Sisal, que além da redução da taxa de
empregos também registrou o aumento do saldo de salários para trabalhadoras do sexo feminino.
Nesse sentido, entende-se que o objetivo da análise foi atingido. Porém, o cenário gerado aponta para a necessidade de uma
investigação mais profunda. As atividades produtivas exercidas na informalidade representam um contingente expressivo do total
de ocupados e contribuem para a concentração de rendimentos nas faixas de menor rendimento. A mudança deste cenário requer
ações específicas que vão desde a formação profissional, até o incentivo a geração de novos postos de trabalho formais com
rendimentos em faixas superiores de salários.
O conceito de taxa de desemprego, por sua vez, não considera como desempregado o contingente de trabalhadores de faixa etária
superior a 40 anos que tenham desistido de procurar emprego por desalento ou a parcela da população que aufere renda de até 1
salário mínimo, fruto de benefícios sociais do governo. Esta questão pode mascarar o resultado da análise e aponta para a
necessidade de ampliar o estudo inserindo outras variáveis de análise.
Este estudo enfrenta as limitações dos dados oficiais, pois se de um lado reflete a positividade dos dados oficiais, implicitamente
reflete as suas limitações e imprecisões, pois que as taxas de desemperego podem, na realidade empírica, refletir um realidade ainda
mais crítica do que a admitida nos dados que aqui foram utilizados. Admitindo estas limitações, recomendamos outros estudos em
torno destes dados que possam comfirmar, refutar ou realçar as questões aqui levantadas. Não obstante aos dados encontrados,
tratam-se de dados altamente dinâmicos e sensiveis às nuances socioeconômicas, de forma que a continuidade de estudos que
refletem as novas realidades serão sempre necessários.
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RESUMO
Durante as últimas quatro décadas, o Submédio do São Francisco vem sendo alvo de fortes investimentos públicos voltados à
agricultura irrigada, gerando intensos impactos sociais e econômicos, tanto na área agrícola, quanto no meio urbano. O Vale do São
Francisco é hoje o maior produtor e exportador de uvas sem sementes do Brasil, mais de 90% de toda essa uva aqui produzida é
exportada. Neste contexto, o presente trabalho identifica a importância da produção e exportação de uvas para o
crescimento/desenvolvimento desse Vale, verifica o quanto essa prática transformou e multiplicou as oportunidades de negócios na
ultima década, gerando empregos diretos, indiretos e incremento na renda desta Região, para tal, adota a RIDE Petrolina-Pe, JuazeiroBa como a região a ser estudada. O estudo adota a pesquisa exploratória, descritiva, através da abordagem qualitativa, utilizando-se
de meios quantitativos. Inicialmente realiza uma pesquisa bibliográfica e em fontes secundarias, e encerra a análise com um estudo
de caso sobre a produção, comercialização e oportunidades de negócios utilizando-se de dados publicados pelo IBGE, Rais, PNUD,
Mdic, Valexport, e outros. A pesquisa tem como início uma revisão sobre a evolução do pensamento econômico regional, discorre
sobre os modelos clássicos e as teorias de desenvolvimento regional que tratam dos fatores de aglomeração ocorridas a partir da
década de 1950, enfatiza o mecanismo dinâmico de auto reforço e externalidades associadas à aglomeração industrial, o conceito
de polos de crescimento proposto por Perroux, perpassa por Shumpeter, Myrdal, Hirschman, e finaliza expondo a lógica da base
exportadora de Norton a qual ele defende o desenvolvimento regional a partir do surgimento de uma atividade exportadora baseada
em fatores locacionais específicos traçando a evolução da produção. Para a análise e discursão do tema proposto utiliza-se de estudo
de caso nos municípios do território da RIDE mostrando indicadores econômicos, sociais e educacionais obtidos por municípios.
Conclui sinalizando que a política de investimento no Vale associado a um produto de grande aceitação internacional, a uva nos
municípios que fazem parte da RIDE Petrolina-PE Juazeiro-BA contribuíram para o atual estado de desenvolvimento do Vale, mas
também que os números apontam para uma necessidade de novas pesquisas e políticas para este segmento econômico.
Palavra chave: Desenvolvimento regional; Exportações; Mercado de trabalho; Região pólo.

VITICULTURE IN REGIONAL DEVELOPMENT: PRODUCTION, EMPLOYMENT AND INCOME IN THE VALE DO SÃO FRANCISCO
ABSTRACT
During the last four decades, the Submedia of São Francisco has been the target of strong public investments aimed at irrigated
agriculture, generating intense social and economic impacts, both in the agricultural area and in the urban environment. The São
Francisco Valley is now the largest producer and exporter of seedless grapes in Brazil, more than 90% of all grapes produced here are
exported. In this context, the present work identifies the importance of the production and export of grapes for the growth /
development of this Valley, and it verifies how this practice has transformed and multiplied the business opportunities in the last
decade, generating direct, indirect and increased income For this purpose, adopts RIDE Petrolina-Pe, Juazeiro-Ba as the region to be
studied. The study adopts exploratory, descriptive research through the qualitative approach, using quantitative means. Initially it
carries out a bibliographical research and in secondary sources, and closes the analysis with a case study on the production,
commercialization and business opportunities using data published by IBGE, Rais, PNUD, Mdic, Valexport, and others. The research
begins with a review on the evolution of regional economic thinking, discusses the classic models and theories of regional
development that deal with the agglomeration factors that occurred from the 1950s, emphasizes the dynamic mechanism of selfreinforcement and associated externalities To industrial agglomeration, the concept of growth poles proposed by Perroux, runs
through Shumpeter, Myrdal, and Hirschman, and ends by exposing the logic of Norton's export base, which he advocates for regional
development from the emergence of a factor-based export activity Specific locations by tracing the evolution of production. For the
analysis and discursion of the proposed theme, a case study is used in the municipalities of RIDE territory showing economic, social
and educational indicators obtained by municipalities. It concludes by pointing out that the investment policy in the Valley associated
to a product of great international acceptance the grape in the municipalities that form part of RIDE Petrolina-PE Juazeiro-BA
contributed to the current state of development of the Valley, but also that the Figures point to a need for new research and policies
for this economic segment.
Key words: Regional development; Exports; Job market; Region pole.

1. INTRODUÇÃO
O Vale do Submédio São Francisco está localizado na região sertaneja no semiárido do Nordeste do Brasil, tem uma produção anual
de mais de um milhão de toneladas de frutas. A produção de uva de mesa e de manga representam 80% dessa produção. É uma das
regiões agrícolas mais dinâmica no nordeste brasileiro, responsável por 95% das exportações de uva. (SNA, 2015)
O crescimento desse Vale deve-se originalmente ao forte apoio recebido do Estado, a partir dos anos 70 ocorreu uma concentração
de investimentos federais para criação de infraestrutura de irrigação e geração de energia elétrica, o que provocou novos
investimentos voltados para o fortalecimento da infraestrutura socioeconômica. Os projetos de irrigação lançaram-se no ramo da
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fruticultura que se tornou quase uma especialização desse território, contribuindo para mudanças na estrutura econômica local e
criando uma nova organização territorial da produção regional (Cavalcanti, 1995).
Na década de 1990, com a abertura da economia e o movimento neoliberal, houve maior liderança do setor privado, por meio da
organização dos empresários, motivado pela necessidade de competição nos mercados nacionais e internacionais, pressionaram o
Governo pela ampliação da infraestrutura e de novas variedades que fossem competitivas no mercado internacional. Assim, a
fruticultura irrigada surge como uma atividade dinâmica, produzindo alimentos de maior valor agregado, com um processo de
produção agrícola avançado, baseado em modernas tecnologias capazes de tornar a atividade mais competitiva.
Ainda com o objetivo de promover o desenvolvimento foram criadas as Regiões Integradas de desenvolvimento – RIDEs com o
proposito de articular as ações da União em um mesmo complexo social e geoeconômico. Os municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro
(BA) lideram o conjunto de municípios que configura a RIDE do Pólo Petrolina-PE Juazeiro-BA.
Conforme Souza, (1999), a agricultura exerce um importante papel no desenvolvimento por possibilitar fortes efeitos de
encadeamento no restante da economia, tanto em regiões que estejam localizadas distantes dos centros industriais quanto as áreas
desenvolvidas do país. Diante de um quadro revolucionário de busca de industrialização associado com a substituição das
importações, à agricultura foi vista por alguns governantes como elemento passivo e dependente dos estímulos econômicos oriundos
do setor urbano-industrial e do poder público. De acordo com Rao e Caballo (1990), o crescimento agrícola provoca um crescimento
mais que proporcional no resto da economia através do seu efeito multiplicador.
A principal hipótese é a de que a mola mestre de crescimento econômico seja o desenvolvimento industrial, e que a agricultura
exerça um papel de variável dependente no processo urbano-industrial. É fato que existem evidencias quanto a essa situação, e que
se enquadra em vários exemplos, contudo não é permitido generalizações, visto que na interpretação da história ou em casos de
formulação de políticas, encontram-se resultados diferentes das hipóteses acima. Esse estudo demonstra que produção agrícola
destinada ao mercado externo pode ser fator de indução de crescimento econômico e de desenvolvimento de economias externas
como crescimento do comercio, emprego e renda.
O estudo adota a pesquisa exploratória, descritiva, através da abordagem qualitativa, utilizando-se de meios quantitativos.
Inicialmente realiza uma pesquisa bibliográfica e em fontes secundarias, e encerra a análise com um estudo de caso sobre a produção,
comercialização e oportunidades de negócios utilizando-se de dados publicados pelo IBGE, Rais, PNUD, Mdic, Valexport, e outros.

2. O PENSAMENTO ECONOMICO REGIONAL: CONCEITOS E REFLEXÕES
De acordo com Cavalcante (2008) não existe uma abordagem única teórica em economia regional, e sim uma diversidade de visões
que tentam capturar toda a diversidade dos fenômenos econômicos no espaço. A produção teórica em economia regional publicada
pelos principais autores entre o século XIX e meados do século XX apontam dois blocos teóricos: o conjunto de teorias clássicas da
localização e as teorias de desenvolvimento regional com ênfase nos fatores de aglomeração.
O conjunto de autores incluídos nos modelos clássicos de localização enfatizam as decisões do ponto de vista da firma, combinam os
fatores de produção, os custos de transporte e a distancia dos mercados, atribuem importância fundamental aos custos de
transportes na determinação da localização de um determinado investimento (Liberato, 2008). De uma forma geral, as externalidades
decorrentes da aglomeração de atividades numa determinada região são desprezadas são: Von Thunen (1826), Weber (1909),
Christaller (1933), Isard (1956).
O conjunto de teorias de desenvolvimento regional que enfatizava algum tipo de mecanismo dinâmico resultante de externalidades
associadas á aglomeração industrial, inspirados em Marshall e Keynes, surgiram na década de 1950 e que de uma forma geral
enfatizam, de alguma forma de desenvolvimento de espaço subnacionais, conforme Cavalcante (2008) são: Perroux(1955), Myrdal
(1957), Hirschman (1958) e Norton (1959). Segundo Cappelo (2008), esse conjunto de teorias diferem na forma de análise do objeto
coexistente, teorias do crescimento ou desenvolvimento regional, quando considerado o crescimento regional a teoria é
essencialmente macroeconômica, procura explicar as taxas de crescimento agregado dos salários e do emprego, já as teorias de
desenvolvimento regional publicadas adotam enfoque territorial e comportamental ao identificarem os elementos tangíveis e
intangíveis do processo de crescimento e desenvolvimento socioeconômico nas regiões ou territórios.
2.1 O conjunto de teorias clássicas da localização
Com relação aos autores que contribuíram para a consolidação dos estudos sobre as teorias da localização, em 1826, com apenas 20
anos, Von Thunen foi o precursor da economia espacial em sua obra clássica O Estado Isolado. Em 1909, Alfred Weber publicou o
livro Úber den Standort der Industrien que explicou as razões quanto a decisão de implantação das industrias partindo da ponderação
de três fatores: o custo do transporte de matérias primas e produtos, a localização da mão de obra, e aos fatores de aglomeração ou
de desaglomeração (FERREIRA, 1989b, p. 78).
Na sequencia surge o conceito da centralidade urbana por Walter Christaller, em seu livro Die Zentralen Orte in Suddeutschland
procurou determinar o formato das áreas de mercado em que todos os consumidores são atendidos e a distancia em relação às
firmas, a ideia é de que a concentração urbana surge a partir de atividades que necessitam de produção em larga escala,
principalmente de serviços. A produção passa a se organizar em “lugares centrais” onde os espaços se organizam e, éreas polarizadas
pelas maiores aglomerações (CAVALCANTE, 2008)..
Com a publicação do norte-americano Walter Isard, Location and Space Economic, ocorreu a revisão e a síntese da escola clássica de
localização. Isard percebendo a necessidade de incorporação de novas disciplinas à análise, integrou o modelo de Thunen (1826) com
a microeconomia, partindo da ideia de maximização do lucro e minimização dos custos propõe uma linha de pensamento que
convencionou chamar de regional Science. E então, vários autores passaram a propor novos fatores de localização com o objetivo de
aumentar o grau de adequação a realidade, no caso brasileiro, em seu livro Mota (1960) define cinco fatores de orientação industrial:
i) orientação para a matéria prima; ii) orientação para o mercado; iii) orientação para a mão de obra; iv)orientação para a energia; e
v) orientação não especificamente definida.
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As teorias de localização estão centradas na investigação sobre as escolhas das firmas e empresas quanto a sua instalação, bem como
analisar as disparidades quanto a distribuição espacial das atividades, e assim entender os desequilíbrios e a hierarquia territorial.
A partir de 1950, as teorias de desenvolvimento regional passam a enfatizando mecanismos dinâmicos de auto-reforço resultantes
de externalidades em razão de aglomerações industriais, diferentes das decisões que ocorriam nas teorias clássicas da localização
que tomavam decisões em função do ponto de vista da firma, desprezando esses efeitos. (CAPELLO, 2008). Seriam aglomerações de
atividades que passaram a existir em razão do crescimento de atividades inicialmente existente, e, portanto de crescimento.
2.2 Teorias de desenvolvimento regional que tratam dos fatores de aglomeração a partir da década de 1950
A corrente teórica dos pólos de crescimento originalmente proposto por François Perroux (1955) o qual o foco são os processos de
localização e de acumulação, parte das proposições apresentadas por Schumpeter (1911) a respeito do papel desempenhado pelas
inovações na dinâmica capitalista. Os polos são gerados pela dominação e interdependência de industrias que ele determinou de
motrizes e movidas, onde as motrizes são representadas por empresas ou um grupo de empresas que têm a capacidade de aumentar
as vendas e as compras de serviços de outras industrias, ao aumentar suas próprias vendas, e as industrias movidas, que são aquelas
que tiveram suas vendas aumentadas em função de industrias motrizes.
Essas industrias tendem a se aglomerar em determinada área geográfica e exercem influencia nesta área, não afetando o conjunto
da economia, desta forma, o crescimento não ocorre simultaneamente em toda parte, de forma homogênea no espaço, mas
“manifesta-se em pontos ou polos de crescimento, com intensidades variáveis, expande-se por diversos canais e com efeitos finais
variáveis sobre toda a economia” Perroux (1955, p.146). Essa polarização pode ocorrer em função de motivos técnicos, econômicos,
psicológicos e geográficos.
Peroux (1955, p. 154) defende a ideia de que um polo industrial complexo seria capaz de “modificar seu meio geográfico imediato”
em razão da intensificação das atividades econômicas resultantes do surgimento e encadeamento de novas necessidades coletivas,
além de que, ele destacou o papel do Estado na economia como forma de estimular a dinâmica da industrias motrizes (PERROUX,
1981).
Seguindo a sequencia dos teóricos que contribuíram para a evolução do pensamento econômico regional, Gunnar Myrdal (1857) em
sua “teoria da causação circular e cumulativa” indicou que as razões pelas quais as economias regionais tenderiam a divergir ao longo
do tempo eram provenientes do fato de que haveria “mecanismos” que ao serem iniciados, seriam mutuamente reforçados pelo
mercado e conduziriam a região a resultados divergentes. De acordo com Myrdal (1957), um surto de crescimento em uma
determinada região despertaria os recursos produtivos, e esta passaria a atrair recursos produtivos (trabalho, capital e espirito
empreendedor) de outras regiões, novos empreendimentos trariam mais lucros e mais poupança.
Myrdal (1957, p. 42) argumenta que “o jogo das forças de mercado opera no sentido da desigualdade”. Defende a intervenção do
Estado para conter as forças do mercado e assim reduzir os níveis de desigualdade. Sua teoria procurou explicar a natureza desigual
do desenvolvimento econômico e a heterogeneidade entre as regiões dentro do mesmo país. Afirmou que uma das formas de
amenizar as forças de mercado e atenuar as desigualdades era a intervenção regional através de politica pública para estimular uma
maior igualdade nas economias regionais. Denomina os resultados perversos de uma região sobre as demais como “efeitos de
retroação (backwash effects) e o seu oposto como “efeitos difusão” (spread effects), centrífugos, que transbordam para regiões mais
atrasadas.
Opostamente a Mydal, que vê na desigualdade um problema, Hirschman (1958) considera a desigualdade como um requisito ao
processo de desenvolvimento. Hirschman (1958, p.18) defendeu que “Os recursos e circunstancias cuja existência se demonstrava
necessária ao desenvolvimento econômico não são nem escassos nem tão difíceis de obter desde que o desenvolvimento econômico
primeiro se manifeste”. Para ele o crescimento econômico só será lançado por meio de uma sequencia de desajustes. Nos termos do
próprio Hirschman (1958, p.36), “... as desigualdades internacionais e inter-regionais de crescimento são condições inevitáveis e
concomitantemente do próprio processo de crescimento”.
E finalmente, a teoria de desenvolvimento regional de Douglass North (1955) da base exportadora, ela discorda quanto ao fato da
região ter que passar por vários estágios, Norton sustenta que o crescimento de uma região está intimamente ligado “ao sucesso de
suas exportações e pode ter lugar, ou como um resultado da posição melhorada das exportações existentes relativamente às áreas
competidoras, ou como um resultado do desenvolvimento de novas exportações”
Na teoria da localização tradicional, o autor observa que o processo de desenvolvimento regional europeu é explicado a partir de
certas fases pelas quais passaram algumas regiões do continente, tendo inicio com um estágio de subsistência, segundo um rápido
processo industrial, depois graças ao comércio inter-regional observa-se uma maior produção “forçando” a região se industrializar,
e por fim uma região se especializada em produtos para exportação. Mas argumenta que as etapas seguidas na Europa referentes
ao processo de desenvolvimento regional, não se aplica a outras experiências como a das América (TIEBOUT, 1977, P. 315-316)
Norton descreve o desenvolvimento a partir de uma atividade de exportação baseada em fatores locacionais específicos. As
atividades de exportações induz o surgimento de polos de distribuição e cidades que operam atividades de processamento industrial
e serviços associados ao produto de exportação.

3. A LÓGICA DA BASE EXPORTADORA DE NORTON A PARTIR DO SURGIMENTO DE UMA ATIVIDADE EXPORTADORA BASEADA EM
FATORES LOCACIONAIS
Os trabalhos pioneiros sobre Teoria locacional foram escritos por Thunen, Webwr, Lasch, Palander, e outros. Tanto essa teoria
locacional como a teoria de crescimento regional descreveram uma sequencia evolutiva que uma região percorreria no curso do seu
desenvolvimento. Essa sequencia era esquematizada em cinco estágios: i) fase de economia de subsistência, auto-suficiente, com
pouco investimento ou comercio; ii) surgimento de melhoria dos transportes e inicio do desenvolvimento do comercio e
especialização local; iii) o aumento do comercio inter-regional e região se deslocando por uma sucessão de cultura agrícola, da
pecuária extensiva, produção de cereais, fruticultura, produção de laticínios e horticultura; iv)em razão do crescimento da população
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e dos rendimentos decrescentes da agricultura e de industrias extrativas, a região é forçada a industrializar, inicialmente com seus
produtos agrícolas e florestais, e caso a industrialização prossiga os recursos minerais e energéticos assumem importância decisiva;
e v) o estagio final é quando a região se especializa em atividades terciárias, produzidas para exportação. Esta passa a exportar capital,
mão-de-obra qualificada e serviços para regiões menos desenvolvidas (Losch, 1938; Hoover). Conforme Isard (1951) essa sequencia
de estágios ocorrem em razão de alterações nos custos dos transportes.
North (1977), na década de 50, escreveu a obra “location theory and regional economic growth”, que foi o primeiro estudo
dos efeitos da base no desenvolvimento de uma
região. Ele não aceitava as explicações convencionais para explicar essa teoria quando observaram a falta de correspondência
entre os estágios apresentados pela teoria do desenvolvimento regional e a historia econômica dos Estados Unido, já que em algumas
regiões o desenvolvimento correu bem diferente do que foi descrito pela teoria de crescimento regional, ao invés de seguir as etapas,
desde as primeiras sociedades anônimas, algumas regiões tiveram como objetivo básico explorar a terra e seus recursos, com o fim
de produzir bens que pudessem ser comercializados “fora” e assim se transformar em renda monetária.
O desenvolvimento do Pacífico Noroeste é um clássico exemplo por não apresentar nenhuma semelhança coma teoria de
crescimento regional, ao contrario, todo o seu desenvolvimento depende de sua capacidade de produzir artigos exportáveis, e essa
base de exportação, particularmente agrícolas, somente se ampliou após as ferrovias (Norton, 1955).
Harold Innis aprofundou seus estudos sobre o crescimento da economia canadense para compreender como ela se estruturou em
uma economia operante (Mackintosh, 1953).
Uma análise dos produtos primários tornou-se a base de compreensão do desenvolvimento daquele país. A medida que as regiões
cresciam em torno de uma base de exportação também se desenvolviam as economias externas e melhorava a posição dos custos
competitivos de seus artigos. O surgimento de organizações especializadas, melhoria de crédito e transporte, força de trabalho
treinada, fortaleceram a base de exportações, além de que a melhoria tecnológica da produção auxiliada por universidades estaduais
e grupos locais de pesquisas se tornaram serviços auxiliares para as indústrias de exportação.
A teoria da base economia regional surgiu como fator explicativo do crescimento econômico. Em artigos, Douglas C. North discorda
quanto ao fato da região ter que passar por vários estágios – primário, secundário e terciário – descritos pela teoria do
desenvolvimento regional, Norton defende que o crescimento está vinculado ao sucesso de suas exportações e pode ter lugar como
resultado dessa posição que foi melhorada das exportações em áreas competidoras, ou como resultado do desenvolvimento de
novas exportações. Quando se refere ao conceito de base de exportações, é preciso considerar que as regiões produzem para o
mercado exportador e para o mercado local, representam as atividades de uma região.
A ideia que fundamenta a “teoria da base exportadora” é que o crescimento das exportações gera efeito multiplicador e acelerador
sobre o setor do mercado interno não exportador bem razão do aumento da renda e pelo efeito de encadeamentos pra trás e para
frente do processo produtivo, cria demanda por transportes, comunicações e financiamentos. Seus efeitos também serão sentidos
sobre a demanda final em função do crescimento da renda e do emprego. O crescimento das exportações amplia o consumo interno
repercutindo sobre a renda e emprego.
Esse dinamismo provoca crescimento das importações de insumos a serem trabalhados como máquinas além de bens de consumo a
depender do que foi elevado no nível da renda. Conforme Souza (2008, p.273), os efeitos multiplicadores sobre o mercado interno
dependem: i) a economia ter capacidade ociosa; ii) estoque e qualificação de mão-de-obra; iii) disponibilidade de capacidade
empresarial; iv) a infra-estrutura de transporte; e v) ligações entre o insumo-produto referente a atividades exportadoras e mercado
interno.
A teoria da base exportadora parte do principio que o mercado interno não é capaz de absorver por muito tempo elevadas taxas de
crescimento do produto e que o aumento em escala das firmas exportadoras reduzirá os custos médios e assim aumentar os lucros
e os investimentos. Considerando que nessas economias existe uma grande quantidade de recursos ociosos, as exportações vão
possibilitar melhor utilização desses recursos ociosos como terra, mão-de-obra e minérios sem reduzir a oferta para o mercado
interno. As exportações são consideradas como atividades básicas porque exercem efeito multiplicador sobre as atividades de
mercado interno e constituem a base para a industrialização.
Um grande problema dessa base exportadora é que ela fica susceptível a flutuações conjunturais externas. Em 1930 o Brasil sofreu
esse “efeito” com o café que gerou a industrialização más também internalizou crises periódicas cíclicas. A saída é diversificar a pauta
exportadora.
Alguns fatores estruturais podem reduzir o poder de indução das exportações como: deficiência no escoamento da produção aos
portos, elevados custos de transportes, sistema de crédito deficiente ou insuficiência de mão-de-obra especializada. Conforme Souza
(2008) a extensão da transmissão do crescimento depende do tamanho da base exportadora, da diversificação e extensão da cadeia
produtiva, e do ritmo de crescimento. As exportações reduzem os custos médios ao produzir para o mercado mundial. A medida em
que o parque produtivo interno se amplia em função das exportações maiores que as importações, surgem novas substituições dando
lugar a um crescimento mais diversificado com o surgimento de novas vantagens comparativas.
E assim o pais altera a sua oferta de exportações saindo de exportador de produtos in natura para agroindustriais e manufaturados.
Essa substituição do produto exportado possibilita ao país importar produtos de menor custo médio e melhor qualidade. Com maior
eficiência geram uma maior renda, maior nível de poupança e crescimento econômico acelerado;
O modelo de desenvolvimento ideal tendo como teoria a base exportadora, é a que combina expansão rápida das exportações com
substituição seletiva das importações capazes de absorver tecnologia e intensificar a interdependência entre as atividades
econômicas. Conforme Bruton (1989), o modelo de crescimento mais eficiente é aquele que maximiza no longo prazo o produto por
trabalhador e o rendimento por unidade de área. As exportações vão exercer efeito de encadeamento e fornecer divisas para
importar bens de capital e insumos industriais. Novas atividades são criadas mudando estruturas por meio de aprendizagem, a
medida que novas rotinas são estabelecidas, aumentam a produtividade e a capacidade produtiva.
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4. A COMPOSIÇÃO DA RIDE DO POLO PETROLINA-PE JUAZEIRO-BA
As regiões Administrativas integradas de desenvolvimento – RIDEs foram criadas para articular ações da união em um mesmo
contexto social e geoeconômico. O Artigo 43 da constituição\federal delega a lei complementar a definição das condições de
integração. Os momentos históricos da criação das RIDEs podem ser identificados em três períodos distintos. O primeiro período
inicia com a formação de regiões metropolitanas, anos 70, período do governo militar, da Constituição Federal de 1967 e dos Planos
Nacionais de Desenvolvimento – PND que pregoava a distribuição espacial das atividades econômicas e redução das disparidades
regionais, o Governo Federal criou nove regiões metropolitanas (Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Houve a explosão urbana e metropolitana- 44% da população moravam em cidades que tinha
entre 250 mil e 2 milhões de habitantes. No I PND (72-74) previa a criação de polos regionais como estratégia de descentralização
econômica a partir da década de 80 houve aumento das cidades de porte médio, aumento populacional nos municípios periféricos e
crescimento das regiões metropolitanas (AZEVEDO, ALVES, 2010).
O segundo período foi marcado pela constituição de 1988, onde se viveu um momento de democratização e descentralização que
consolidou novos paradigmas e a valorização da instancia municipal no trato dos conflitos. No Art. 25, foi delegado aos estados a
atribuição de instituir áreas metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregionais. O Art. 43 da Constituição Federal, visando
reduzir as desigualdades regionais, abre a possibilidade de instituir regiões de desenvolvimento em municípios de diferentes estados,
mas integrantes do mesmo complexo social e geoeconômico. Nos anos 90 foram criadas oficialmente 13 novas regiões
metropolitanas, além da RIDE do Distrito Federal e Entorno (1998). “O final dos anos 90 assiste ao acirramento das dificuldades
econômicas e sociais das regiões metropolitanas, com índices de crescimento negativo..aumento da violência e inchaço das periferias
(GARSON, 2009). Foram criadas as RIDES do Pólo Petrolina-Juazeiro e RIDE Grande Teresina.
O terceiro período iniciou-se com o governo Lula que apoiado nos mesmos preceitos era a favor da gestão associada e dos consórcios
públicos. Em 2003 instala o Ministério das Cidades e retorna o planejamento regional ao Ministério da Integração Nacional.
Os municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, situados no Submédio São Francisco, estão distantes de suas capitais, 700Km de Recife
e 500Km de Salvador respectivamente, são municípios sede das microrregiões de Petrolina e Juazeiro, caracterizadas como áreas
dinâmicas por possuir um crescimento socioeconômico diferente das demais áreas da região do Sertão do São Francisco. Juntas,
formam o maior aglomerado urbano do semiárido. Fazem parte da RIDE Petrolina-Juazeiro, que abrange oito municípios sendo
quatro da Bahia: Juazeiro, Casa Nova, Curaçá, e Sobradinho e quatro em Pernambuco: Petrolina, Lagoa Grande, Orocó, e Santa Maria
da Boa Vista. Juntas ocupam uma área de 33.947,8 km², com população de aproximadamente 686.500 habitantes (IBGE, 2010).
Figura 1 – localização da RIDE Petrolina Juazeiro

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil - BNB (2005).

5- A PRODUÇÃO E A EXPORTAÇÃO DE UVA COMO FORÇA MOTRIZ DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA REGIÃO
Os quadros e figuras abaixo descrevem a evolução numérica dos municípios participantes da Ride Petrolina-PE Juazeiro-BA tendo
como norte a teoria do produto primário descrita em capítulos anteriores, não é objetivo desse estudo quantificar o processo e sim
apontar a evolução da produção e exportação de uvas colocando-a como produto principal. A hipótese fundamental da teoria dos
produtos primários é que as exportações destes constituem o setor predominante da economia e estabelecem o ritmo de
crescimento econômico. O desenvolvimento econômico é visto como um processo de diversificação em torno de uma base de
exportações. O conceito central são os efeitos de dispersão do setor exportador, ou seja, o impacto da atividade de exportação sobre
a economia e a sociedade local. Usando a terminologia de Hirschman, a indução do investimento interno consequente de atividades
do setor exportador pode ser dividida em três efeitos: encadeamento porá trás, encadeamento pra frente e demanda final.
5.1 Evolução da produção e exportações de uva
Figura 2: Valores exportados em toneladas e valores exportados em dólar. Ano 2000 a 2013
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A venda de uva para o mercado externo no ano de 2000 foi de 13.300 toneladas, já no ano de 2010 esse valor subiu para 60.774
toneladas. No ano de 2013 esse valor caiu para 43.085 toneladas. De acordo com a Valexport produção de uva emprega pelo menos
2 funcionários diretos por hectare plantado. Segundo a Codevasf, no ano de 2004 a área plantada de uva era de 9.300 (ha) com 7.700
(há) produzindo, gerando um volume de 184.800(t) com uma produtividade de 24(t)por(h). Neste ano de 2004, o vale exportou
25.927 toneladas, trazendo para o país o valor (cambio de 2004) de US$ 48.559.000, 00 dólares. No ano de 2010 a área plantada
de uva no vale era de 10.392 (ha) com 9.944(ha) produzindo, gerando um volume de 248.600(t) com uma produtividade de
25(t)por(h), neste ano o Vale exportou 28.338 toneladas e trouxe de divisas (ao preço de 2014), US$ 66.749.000,00, os países baixos
(Holanda) foram os que mais importaram a uva do vale, seguidos pelo Reino Unido e da Alemanha.
Quadro 1- Número de habitantes por municípios, Estados, País e RIDE. 1991-2010.
1991
2000
2010
(hab)
(hab)
(hab)
Brasil
146.825.475
169.799.170
190.755.799
Bahia (a)
11.867.991
13.070.250
14.016.906
Pernambuco (b)
7.127.855
7.918.344
8.796.448
Total a+b
18.995.846
20.988.594
22.812.896
20%Casa Nova
46.838
55.730
64.940
Curaçá
24.895
29.005
32.168
Juazeiro
128.767
174.567
197.965
Sobradinho
21.032
21.133
22.000
Lagoa grande
14.722
19.137
22.760
Orocó
10.731
10.825
13.180
Petrolina
162.402
218.538
293.962
Santa Maria da Boa Vista
27.284
36.914
39.435
Total RIDE*
436.671
565.846
686.410
Nota: * Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa vista. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) Sistema de Contas Nacionais (2000-2010)
LOCALIDADES

A evolução da população de 1991 a 2010 dos dois estados foi de 20,09%, a no território da RIDE esse crescimento foi de 57,19% o
que deixa claro o quanto os investimentos estruturais que ocorreram nesse Vale favoreceu a emigração. Uma medida importante é
o crescimento da população brasileira que também se manteve em 29,91%. Para que essa situação tenha se transformado em ganhos
reais é necessário observar as oportunidades de emprego, assim como o numero de negócios e estabelecimentos que aqui se
encontrara. Nas próximas análises o intervalo será do anpo 2000 até o ano de 2010.
RIDE ano 2000 para ano 2010 = 21,30%

Pernambuco e Bahia = 8.69% Brasil = 12,34%

Quadro 2: Produto interno bruto por município. 2000-2010
Município
Casa Nova
Curaçá
Juazeiro
Sobradinho
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista

2000
(R$)
77.628
48.887
644.620
193.760
50.464
23.864
725.486
70.307

2004
(R$)
142.509
87.393
935.240
311.382
96.165
43.362
1.530.758
154.448

2006
(R$)
218.885
125.151
1.290.252
357.758
133.996
50.565
1.772.665
203.426

2010
(R$)
305.579
150.116
1.799.721
452.918
181.352
112.159
3.434.155
285.502

Total geral
1.835.016
6.721.502
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Sistema de Contas Nacionais (2000-2010). Nota: Valor absoluto
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5.2 Emprego e renda no território da RIDE Petrolina-PE Juazeiro-BA
Quadro 3: Renda Per Capta e Índice de Gine por Municípios e Estados. 1991 a 210.
RENDA PER CAPTA
1991
2000
2010
Município
(R$)
(R$)
(R$)
Bahia
234,57
322,04
496,73
Pernambuco
291,15
404,40
605,06
Casa Nova
143,02
175,60
289,24
Curaçá
141,15
184,44
236,77
Juazeiro
213,74
354,06
476,58
Sobradinho
243,94
272,74
344,74
Petrolina
275,49
367,31
525,64
Lagoa Grande
146,04
206,67
296,99
Orocó
147,39
201,72
224,41
Santa Maria da Boa Vista
193,11
216,00
267,86
Renda da RIDE
189,94
251,95
342,70
Total geral*
1.519,54
2.015,63
2.741,65
Fonte: PNUD –Atlas das Nações Unidas.* Não incluído Bahia e Pernambuco

INDICE DE GINE
1991
(R$)
0,67
0,63
0,63
0,54
0,57
0,68
0,51
0,49
0,46
0,51

2000
(R$)
0,66
0,63
0,55
0,55
0,62
0,57
0,58
0,59
0,55
0,58

2010
(R$)
0,62
0,62
0,54
0,61
0,56
0,44
0,55
0,52
0,51
0,55

O crescimento da renda per capta da Bahia foi de 111,76% e Pernambuco foi de 69%, a renda da RIDE cresceu 80,42% ficando acima
da renda per capta de Pernambuco. No intervalo de 20 anos a população da RIDE cresceu 65,57%
Quadro 4: Massa salarial¹ em 31/12 do emprego formal — RIDE — 2000-2010
Variação
2000²
2010
(R$)
(R$)
Absoluta
Lagoa Grande
5,9
18,5
R$ 12,7
Orocó
2,3
4,7
R$ 2,4
Petrolina
212,0
588,8
R$ 376,8
Santa Maria da Boa Vista
10,6
17,5
R$ 6,9
Casa Nova
11,3
53,3
R$ 42,0
Curaçá
2,2
15,0
R$ 12,9
Juazeiro
160,2
324,0
R$ 163,7
Sobradinho
12,3
17,5
R$ 5,1
Total
R$ 416,7
R$ 1.039,3
R$ 622,5
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010(1).
Município

Percentual
216,09
105,48
177,76
65,14
372,06
593,09
102,18
41,72
149,38

Em unidades de R$ 100 mil. (2) Os valores de 2000 foram inflacionados para preços de 2010, via IPC-A (IBGE).
Quadro 5: Massa salarial¹ em 31/12 do emprego formal, segundo a agropecuária. RIDE — 2000-2010
Variação
2000
2010
(R$)
(RS)
Absoluta
Percentual
Lagoa Grande
3,2
5,6
R$ 2,5
78,26
Orocó
0,0
0,1
R$ 0,1
Petrolina
31,0
69,3
R$ 38,3
123,42
Santa Maria da B. Vista
4,2
1,2
-R$ 3,1
-72,33
Casa Nova
8,5
19,7
R$ 11,2
131,58
Curaçá
0,7
1,3
R$ 0,6
82,51
Juazeiro
27,7
26,6
-R$ 1,1
-3,89
Sobradinho
0,0
$ 0,3
R$ 0,2
601,31
Total
R$ 75,3
R$ 124,1
R$ 48,8
64,77
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010. Nota: (1) Em unidades de R$ 100 mil. (2)
Os valores de 2000 foram inflacionados para preços de 2010, via IPC-A (IBGE).
Município

Quadro 6: Estoque de emprego formal — RIDE — 2000-2010
Município
2000
2004
2006
2008
Lagoa Grande
1.041
1.834
2.175
2.402
Orocó
366
561
577
601
Petrolina
23.879
33.493
40.454
45.004
Santa Maria da Boa Vista
1.882
2.167
1.710
1.709
Casa Nova
1.900
4.450
5.902
6.161
Curaçá
727
1.217
1.825
1.692
Juazeiro
18.990
21.199
24.607
26.308
Sobradinho
873
967
1.419
1.210
Total
49.658
65.888
78.669
85.087
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010

2010
2.523
554
51.010
1.908
6.629
1.557
28.695
1.546
94.422

Quadro 7: Estoque de emprego formal, segundo setor agropecuário — RIDE — 2000-2010
Município
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista
Casa Nova

2000
554
0
5.683
918
1.303

2004
991
0
9.677
671
2.889

285

2006
899
13
11.575
400
3.265

2008
988
18
12.197
333
3.296

2010
867
19
10.394
182
2.978
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Curaçá
448
441
374
297
Juazeiro
3.652
5.292
7.519
4.115
Sobradinho
10
38
53
47
Total
12.568
19.999
24.098
21.291
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010

179
4.228
47
18.894

No intervalo do ano de 2000 ao ano de 2010 o emprego formal no setor agropecuário cresceu 50,34% e o emprego formal geral
cresceu 60,14%.
Quadro 8: Estoque e variação percentual do emprego formal, segundo o setor agropecuário, por grupo de atividade econômica Petrolina/Pe e Juazeiro/Ba - 2002/2010
Petrolina - PE
Juazeiro - BA
2002
2012
Var. %
2002
2012
Var. %
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária
588
29
-95,1
342
26
-92,4
Horticultura
51
23
-54,9
13
0
-100,0
Pecuária
50
36
-28,0
8
20
150,0
Produção de lavouras permanentes
5.563
11.185
101,1
3.605
4.202
16,6
Produção de lavouras temporárias
160
232
45,0
57
198
247,4
Outros
705
42
-94,0
500
20
-96,0
Total
7.117
11.547
62,2
4.525
4.466
-1,3
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2002/2012. Nota: 1) 2002 CNAE95 e 2012 CNAE20. As
categorias incompatíveis, foram agregadas em "outros".
Grupo de Atividade Econômica¹

Quadro 9: Massa salarial¹ em 31/12 do emprego formal, segundo a agropecuária — RIDE — 2000-2010
Variação
2000
2010
(RS)
(RS)
Absoluta
Percentual
Lagoa Grande
3,2
5,6
R$ 2,5
78,26
Orocó
0,0
0,1
R$ 0,1
Petrolina
31,0
69,3
R$ 38,3
123,42
Santa Maria da Boa Vista
4,2
1,2
-R$ 3,1
-72,33
Casa Nova
8,5
19,7
R$ 11,2
131,58
Curaçá
0,7
1,3
R$ 0,6
82,51
Juazeiro
27,7
26,6
-R$ 1,1
-3,89
Sobradinho
0,0
0,3
R$ 0,2
601,31
Total
R$ 75,3
R$ 124,1
R$ 48,8
64,77
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010. Nota: (1) Em unidades de R$ 100 mil. (2)
Os valores de 2000 foram inflacionados para preços de 2010, via IPC-A (IBGE).
Município

Quadro 10: Taxa de desemprego na RIDE
Variação
Absoluta
Casa Nova
9,74
7,92
-1,82
Curaçá
11,24
8,79
-2,45
Juazeiro
17,86
11,09
-6,77
Sobradinho
24,97
12,49
-12,48
Lagoa Grande
11,61
11,40
-0,21
Orocó
8,03
5,61
-2,42
Petrolina
17,68
10,43
-7,25
Santa Maria da Boa Vista
8,90
6,89
-2,01
Total
15,93
10,12
-5,81
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010
Município

2000

2010

Percentual
-18,73
-21,82
-37,90
-49,98
-1,77
-30,18
-41,00
-22,56
-36,47

Quadro 11: Rendimento médio real¹ do trabalhador do setor agropecuário — RIDE — 2000/2010
Variação
2000
2010
(R$)
(R$)
Absoluta
Percentual
Lagoa Grande
304
459
R$ 156
51,28
Orocó
393
222
-R$ 171
-43,46
Petrolina
597
1.088
R$ 491
82,21
Santa Maria da Boa Vista
266
247
-R$ 19
-7,22
Casa Nova
239
285
R$ 46
19,29
Curaçá
266
216
-R$ 49
-18,58
Juazeiro
613
502
-R$ 111
-18,04
Sobradinho
399
316
-R$ 83
-20,87
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Censo Demográfico, 2000/2010. Nota: (1) Os valores de 2000 foram inflacionados para
preços de 2010, via IPC-A (IBGE)
Município

4. CONCLUSÕES
O presente trabalho identificou a importância da produção e exportação de uvas para o crescimento/desenvolvimento desse Vale, e
mostrou como essa prática agrícola contribuiu de forma indireta para a multiplicação de oportunidades de negócios na Ride PetrolinaPE Juazeiro-BA.
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Desde a década de 1970 que o vale do São Francisco vem sendo alvo de politicas públicas para o desenvolvimento, os projetos de
irrigação aqui implantados possibilitou a produção em áreas de difícil cultivo, aqui associou “vontade política” com empreendedores
capitalistas. Inicialmente a agricultura dessa região era de subsistência ou agricultura temporária, porem, com o aumento do
comercio internacional, a evolução dos meios de comunicação e de transportes, cada pais procurou explorar os recursos abundantes
gerando excedentes potencialmente exportáveis, proporcionando vantagem para os agentes envolvidos.
A politica de produção do Vale destinado ao mercado externo, segundo o pensamento de Douglas North e a sua Teoria da Base
exportadora respondeu positivamente aos investimentos aqui realizados, a produção e exportação de uva transformou esse vale no
maior exportador de uva do país trazendo benefícios diretos e indiretos. Esse dinamismo também provocou crescimento das
importações de insumos, máquinas e bens de consumo. Essa produção no Vale estimulou a migração e multiplicou as possibilidades
de emprego ou de renda nas áreas agrícolas. Como também nas de suporte. Crescemos em habitantes mais do que o Estado ou o
pais, mas isso não representou perda de renda, o PIB cresceu acima da média do Brasil, e a renda per capita das duas cidades polos
estão próximas a renda das respectivas capitais. O Vale dispunha de mão-de-obra ociosa, capacidade empresarial, infra-estrutura
de transportes, afinal temos estradas que possibilitam o escoamento por 3 portos, além de um aeroporto internacional e ligações
de insumi-produto entre as atividades exportadoras e o mercado externo, haja vista que cresceu o número do emprego formal e
como pode se ver no quadro 5 a agropecuária foi a grande propulsora desse processo, como também no quadro 11 o rendimento
real. O que se pode observar é que o número de empreendimentos e ofertas no Vale foi superior ao número de pessoas que aqui
chegaram.
Esse estudo demonstra que produção agrícola destinada ao mercado externo é um fator de indução de crescimento econômico e de
desenvolvimento de economias externas possibilitando emprego e renda. Mas fica uma questão sinalizada, o volume de exportações
de uva vem reduzindo, esse fato pode ser em função do cultivo de novas variedades (produtores replantou recente) ou porque outras
regiões estão “entrando na nossa janela” e ficamos com uma menor possibilidade de escoamento, se faz necessário um estudo mais
detalhado de como se encontram os novos investimentos nesta região.
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ABSTRACT
The accumulation of intellectual capital in a region, whatever this means, is a long and hard process. There are several sources in the
roots of this process. The obvious one is the presence of a Higher Education Institution (HES). However, the installation of a high
technology enterprise in the regions could improve it also. The same could occur if, for some reasons, the region is attractive for
cultural activities such as the historical presence of artists, writers, festivals, beautiful sightseeing, and so on. It is what some authors
called amenities. Being simple let’s consider these three elements: higher education, high technology enterprises, amenities. A fourth
element would be the State and its public policies promoting regional development. Considering only these four elements, several
conditions are related to each one or to particular blends of it. Such conditions could be the specific sector of high technology or the
kind of amenities available during the year. In spite of its importance, an HES by itself is not enough. It must be embedded in the
region supporting the process of regional development. Few institutions can work like that. However regional development depends
also on external forces. Even in an exceptional combination of the four elements adverse macroeconomic conditions could jeopardize
the regional development. This essay is the first development of these ideas taking as case some real regions in Portugal and Brazil.
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THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENT-WORKERS IN
HIGHER EDUCATION: INCREASING RAPIDLY REGIONS' INTELLECTUAL
CAPITAL
P EDRO CARREIRA , ANA SOFIA LOPES
aSchool

of Technology and Management, CIGS (Management for Sustainability Research Centre), Leiria Polytechnic Institute

ABSTRACT
Although in recent years access to higher education in Portugal has expanded, there are still some people who interrupt their
academic progression and enter the labour market not because of lack of skills but because of monetary constraints. Thus, returning
to school is considered of great importance to mitigate this discrimination and, at the same time, to reinforce regions’ intellectual
capital and workers’ qualification, promoting labour productivity and firms’ competitiveness in the short run – being therefore
important for both dimensions of equity and efficiency. Even though the determinants of academic performance, as a proxy for the
effective acquisition of skills and growth of intellectual capital, have been deeply studied for the traditional students, the different
characteristics, the lack of time and the multiple motivations of adult student-workers justify them to receive an independent
treatment. In particular, it is expected for adult student-workers that job characteristics play an important role determining their
academic success. Therefore, based on an extended set of observed attributes, which allow us to control for individual and degree
characteristics, we develop two regression models to find out how job characteristics affect the academic performance (measured
by the final grade point average – GPA, and by the completion time) of adult student-workers in higher education. We use a
longitudinal dataset constituted by 332 student-workers that have enrolled in an undergraduate program at Leiria Polytechnic
Institute (IPLeiria) in 2008 or 2009 and have completed it until 2015. The data was obtained by matching an internal dataset of IPLeiria
with data from the Ministry of Education and Science, Portugal. The results show that student-workers who finish their degrees
behave similarly to the non-worker students in their academic performance, but with different determinants explaining it, especially
in the case of final GPA, where job characteristics play a more important role than individual and degree characteristics. In detail, we
found that self-employment and enrolling in a degree from a scientific field unrelated with the professional activity have a positive
effect in the final GPA of male student-workers, and that exercising a qualified job or being employed in the private sector may limit
academic performance as these workers tend to choose more demanding degrees. In addition, flexible professional schedules, peer
effects, higher average grades within-degree and improved academic integration all seem to contribute positively to the academic
performance of student-workers. We expect that our work contributes to develop policies that improve the academic success of
student-workers and increase the participation of adult workers in higher education, thus enhancing regions’ intellectual capital,
labour productivity and firms’ competitiveness in the short run.
Keywords: academic performance, student-workers, adult education, intellectual capital, higher education, job characteristics.
JEL Codes: I23, I21, C21

1. INTRODUCTION
The positive impacts of education, and particularly of tertiary education, on the welfare of an economy are well recognized. Indeed,
beyond being associated with many social and cultural developments, such as better values and attitudes, higher literacy, etc.,
education plays a key role on the economic dimension by helping individuals to develop skills and thus to increase their productivity
(and wages) as workers, which contributes to increase the competitiveness of the firms and of the economy as a whole. Furthermore,
there is also evidence for a positive impact of education on entrepreneurship performance (Van der Sluis et al., 2007; Van der Sluis
and Van Praag, 2004). These results are highly documented and proved through the theory of human capital pioneered by Becker
(1962).
A suitable education policy is thus of importance for any country in a process of convergence to the higher developed economies.
Portugal is an example, in its race for achieving the average levels of the European Union. As the particular case of Portugal shows
that the percentage of the population aged 30-34 who have successfully completed tertiary studies is approaching the average levels
of the European Union in recent years (according to Eurostat data, this indicator was 19.5% for Portugal in 2007 and increased to
30.1% in 2015 whereas the EU average went from 31.9% to 38.7% in the same period), its education deficit lies mainly on active
adults >35 rather than on younger individuals. Education of adult workers thus appears to be the main driver for increasing
intellectual capital of active population in the short run and, therefore, for a rapid enhancement of workers’ skills and productivity
and firms’ competitiveness. Moreover, the education of adult workers is also important to mitigate the discrimination that exists in
accessing higher education caused by financial constrains that force some high skilled people to interrupt their academic progression
and enter the labour market early. In short, adult education is an important instrument for promoting both efficiency and equity.
Academic performance is often seen as a proxy for the effective acquisition of skills by individuals and, therefore, it is expected to be
positively correlated with labour productivity. Hence, efforts are required not only to attract more adult workers to tertiary education
but also to promote their academic performance. The literature presents a lot of research on the determinants of academic
performance in higher education, but leading to results that reveal a lack of consensus about the best predictors (Alves, 2014). For
example, Betts and Morell (1999) found that, for a sample of institutions in California (USA), the most determining factors of academic
performance are personal background, including gender, ethnicity and family income, and the socioeconomic environment of the
school, assessed by the education and poverty levels of the adults in the neighbourhood of the school, while Naylor and Smith (2004)
and Danilowicz-Gösele et al. (2014), in the United Kingdom and Germany, respectively, found that the best predictor for the academic
performance in higher education is the performance achieved in prior qualifications, with personal and socioeconomic background
playing a secondary role. Trapmann et al. (2007) added that the predictive power of the secondary school grades in the academic
performance in higher education varies significantly across fields of study, being a best predictor in the fields of engineering and
natural sciences, as opposed to psychology, for example, and Marcenaro and Navarro (2007), using a sample of students from the
University of Malaga (Spain), found that scholarships may also have a positive impact on academic performance. Finally, Alves (2014),
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for a sample of economics and management students from Lisbon Nova University (Portugal), found that the internal high school
grade is a better predictor of achievement than the score of mathematics national exam, and that gender, age, economic background
and distance between home and school seem to be significantly correlated with academic performance.
On the relationship between work and academic performance, most of the previous research has focused on whether or not
employment (usually measured as a dummy) and/or work intensity (usually measured by the number of working hours per week)
affect academic performance. For example, Canabal (1998), Lang (2012) and Darolia (2014) found no significant relation between
employment and grades, while Stinebrickner and Stinebrickner (2003) alerted for possible endogeneity biases and concluded that
employment may have a negative effect on grades. Additionally, Canabal (1998), Amann (2005) and Triventi (2014) found that
employment may contribute to increase graduation time, even though the effect is less significant for part-time employment or lowintensity work, and Darolia (2014), in a national study in the USA, found that the effect of an increase in the working time on the
number of credits completed per year is negative for full-time students (and non-significant for part-time students).
The literature is however still to investigate the determinants of the academic performance of adult student-workers in an
independent manner, as most of the previously referred studies use pooled samples, constituted by both student-workers and nonworker students, thus ignoring their strong heterogeneity and, consequently, the likely event that the structural stability of a unique
model estimated for both types of students gets rejected. Naturally, student-workers have less time to dedicate to the studying and
research activities and, in general, they are older and are married and have kids more often, resulting in higher family responsibilities.
Moreover, student-workers can have multiple motivations when enrolling higher education, varying from a job promotion
perspective or the possibility of finding a new career to self-satisfaction only, and they often reveal more developed soft skills (as
communication or time management skills, for example). This heterogeneity may indeed cause that the determinants of academic
performance of student-workers have different effects or magnitudes than in pooled samples. For example, parents’ education is
likely to be less relevant for the academic performance of student-workers as compared to non-worker students, while gender
probably plays a different role for adult students than for young ones. Furthermore, within student-workers, beyond the workintensity usually considered in the literature, the qualitative characteristics of their jobs, such as, for example, the relation with the
field of study, the position and responsibilities, and whether or not it is a self-employment job, yet to be addressed in the literature,
may constitute key determinants of academic performance.63
It is also important to note that studying while working and adult education are more directly related in some countries than in
others. For example, while in the US student-workers are mainly young individuals who engage in part or full time jobs to help
financing their studies, in Portugal student-workers are mainly adults that return to school after some years in the labour market in
the hope of acquiring new skills that allow them to get a job promotion or to find a new career for which they have particular interest.
This helps explaining why current estimates point out that, in the US, 80% of all undergraduate students work during school and,
among the aged under 25, almost half work (Darolia, 2014), while in Portugal only 8.5% of undergraduate students are effective
workers (2015/2016 data from DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - of the Ministry of Education and Science,
Portugal). Indeed, in the case of Portugal, studying while working and adult education are closely related.
This paper focuses precisely on determining the factors that drive the academic performance of adult student-workers in higher
education, using a data sample of undergraduate student-workers of Leiria Polytechnic Institute (IPLeiria, Portugal), that have
enrolled in 2008 or 2009 and completed their degrees until 2015. Among the factors in study, we focus on inputs that are observable
in the enrolment moment so that the academic performance can be predicted at the beginning of the degree. Also, a special emphasis
will be given to the qualitative characteristics of the job, namely to the relation between the field of study and the professional
activity, to whether the professional activity is being developed in the private or in the public sector, to whether the professional
activity is being developed as an employer (self-employment) or as an employee, and to whether or not the job is qualified, which
are new to the literature. Additionally, in accordance to the majority of the literature, we control for gender, age, scholarship,
nationality, marital status, parents’ schooling level, proximity between residence and school and access regime. Information about
the degree in which the student is enrolled was also collected, such as the field of study, the average and dispersion of final GPA, and
the proportion of student-workers in each degree. Finally, we analyse the impact of these factors in each of two different indicators
of academic performance: final GPA and time required to graduate (completion time).
The structure of the paper is as follows. In section 2, we provide a general background characterization of the student-workers
enrolled at tertiary level institutions in Portugal and, more particularly, at IPLeiria. Section 3 describes the construction of the dataset
and its variables and presents some summarizing descriptive statistics, and section 4 describes the modelling strategy. The results
are then presented and discussed in section 5 and, finally, the main conclusions and policy implications are drawn in section 6.

2. A CHARACTERIZATION OF STUDENT-WORKERS IN HIGHER EDUCATION IN PORTUGAL
In this section, we build a background characterization of the student-workers enrolled in higher education in Portugal, using
information from the Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) of the Ministry of Education and Science, Portugal.
The aim is to highlight the importance of these students for Portuguese tertiary education institutions. Also, as the dataset that drives
our empirical study is a sample of students from IPLeiria, whenever possible, we investigate whether or not the institution is
representative of the Portuguese reality.
Figure 1 displays the evolution of the proportion of student-workers in tertiary education in Portugal and in Leiria Polytechnic
Institute. The proportion of student-workers has been constantly decreasing since 2008/09, which, even though partially explained
by the growing unemployment rate in Portugal after 2008 following the world financial crisis, reflects the growing difficulties of higher
education institutions in recruiting students from the labour market and, consequently, of the economy in increasing workers’

63 The relation between the job and the field of study was recently introduced in the literature (Geel and Backes-Gellner, 2012; Robert and Saar, 2012; Weiss, Klein and

Grauenhorst, 2014), but only with the purpose of investigating if working while studying in a job related with the field of study generates future returns in the labour
market. They show that the answer is, in general, positive.
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productivity and wages. In the case of IPLeiria, the proportion of student-workers was, in average, higher than the national proportion
by 5 percentage points until 2013/14, when it started to decrease more rapidly, converging to the national level. This should be a
concern for Leiria Polytechnic Institute given that it is located in a region where the unemployment rate is below the national average.

Figure 1: evolution of the proportion of student-workers in tertiary education in Portugal and in Leiria Polytechnic Institute.

Figure 2: percentage of student-workers in tertiary education in Portugal, by geographical region, in academic year 2015/2016
Figure 2 displays the percentage of student-workers that study in schools located in each main region of Portugal, in the academic
year of 2015/2016. It can be observed that the Center region, which includes Leiria Polytechnic Institute, has its importance in terms
of presence of student-workers, considering that the majority of tertiary institutions are located in Lisbon or in the North (due to the
higher concentration of people, firms and schools in these regions, as they include the metropolitan areas of Lisbon and Porto,
respectively).
Regarding the field of study (Figure 3), in the academic year 2015/2016, the one with more student-workers in Portugal (left chart)
was Social Sciences and Law, which accounted for more than one third of all student-workers, followed by Engineering and Health.
This was also the case for Leiria Polytechnic Institute (right chart), where Social Sciences and Law accounted for 37.6% of all its
student-workers in 2015/2016, followed by Engineering (31.2%) and Health (15.5%).

Figure 3: percentage of student-workers in tertiary education in Portugal and in IPLeiria, by field of study, in academic year of
2015/2016
As in Portugal higher education institutions are categorized in a binary system, constituted by polytechnic institutes – more directed
to the development of technical and professional skills –, and universities – more directed to research and theoretical skills –, one
may interested in observing whether or not the presence of student-workers is more evident in polytechnic institutions. According
to the data from the DGEEC of the Portuguese Ministry of Education and Science relative to the year 2015/2016, 54% of the studentworkers in higher education in Portugal were enrolled in polytechnic schools (46% in universities). This difference is even higher if we
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consider the percentage of student-workers in the total number of students in each system. Indeed, while only 6% of the university
students were student-workers in 2015/2016, this percentage more than doubles (13.2%) in polytechnic schools.
Also, one finds that there are more student-workers in public schools than in private schools, with 86% of the student-workers in
Portugal in 2015/2016 being enrolled in public schools (whether polytechnic schools or universities). This is easily explained by
economic reasons. Students with less wealth are more likely to be student-workers and to enrol in public schools, which require less
yearly expenditures. The difference is not so large if we consider the percentage of student-workers within each type of institution,
though, as 8.8% of the students were student-workers within public schools and 7.2% in private schools.
Finally, considering other characteristics such as gender, nationality, scholarship and the partial-time student status, in 2015/2016,
we observe that the majority of student-workers in Portugal were male (50.3%), Portuguese (96.6%) and don’t have neither
scholarship (92.2%) nor the partial-time student status (85.1%).

3. DATA
This study uses longitudinal data on individuals that enrolled, as student-workers, in an undergraduate degree in Leiria Polytechnic
Institute, in the academic year of 2008/09 or 2009/10.64 From these, we considered the ones that completed their degree, as studentworkers, until 2015, which resulted in a dataset with 332 observations.65
Our database was built by crossing data from three sources and by adding some constructed variables. First, two databases from
IPLeiria with information at the student level were matched – Sistemas de Apoio à Decisão - Business Intelligence (SAD-BI) and
Inquérito Caixa Geral de Depósitos - CGD – using a common identification number. Next, it was added information on the degrees
and schools from DGEEC of the Ministry of Education and Science, Portugal. Finally, using this raw data, some additional variables
were constructed by the authors to enrich the dataset.
In the final dataset, information is given at an individual student-worker level and it includes the following variables:
a) individual characteristics (age, gender, nationality, marital status, residence county, school-residence geographical distance,
parents’ schooling level, scholarship, completion time, final GPA, first call admission, access regime, part-time status);
b) degree characteristics (field of study, day/post-work schedule, proportion of student-workers in the degree, average and standard
deviation of final GPA in the degree);
c) job characteristics (qualified/unqualified job, public/private sector, self-employed worker/employee, business sector and jobdegree match).
The detailed definition of the variables is given in Appendix 1 and the summary statistics are presented in Table 1. First, note that the
final GPA (ranging from 10 to 20) is, on average, 14.11, with a small standard deviation of 1.63, which corresponds to a coefficient of
variation also small, of 12% (=1.63/14.11). Completion time reveals a higher dispersion, with a coefficient of variation around 29%.
Nevertheless, it is important to notice the low value of the average of this variable, which proves that the majority of graduated
student-workers accomplished to finish their degree within the regular time (60% of total observations).
Table 1: Summary statistics (332 observations)
Variable
Final GPA
Completion Time
Gender (Male)
Marital Status (Married)
Age
Nationality (Foreign)
Parents’ schooling
School-residence distance
Scholarship
First call admission
Part time status
Day schedule
Degree average final GPA
Degree final GPA standard deviation
Degree proportion of student-workers
Self-employed
Job-degree match
Public sector job
Qualified job

Mean (Standard Deviation)
14.11 (1.63)
3.18 (0.93)
37.7%
39.5%
33.48 (8.45)
1.5%
6.73 (3.48)
38.63 (67.62)
5.4%
87.7%
1.2%
19.6%
14.13 (0.83)
1.33 (0.21)
0.46 (0.18)
5.1%
2.68 (1.67)
38.3%
59.3%

From Table 1, it is also possible to observe that 37.7% of the students considered in the sample are male, 39.5% are married, 1.5%
are foreign students and 5.4% received financial support to study. Additionally, they are, on average, 33 years old, ranging from 20
to 60 years old. The distance between school and residence is very heterogeneous, according to the value of the standard deviation.
Also, there is a high dispersion on the level of schooling of parents, which is, on average, 6.7 years.
There are several ways of accessing higher education in Portugal. In the undergraduate level, the most common access regime for
non-worker students is the National Admission Regime for Higher Education (CNAES). However, in case of student-workers the most
usual access regime is M23 - designed for people over 23 years old. As it is shown in Figure 4, 42.2% of student-workers of our sample
enrolled under the M23 access regime. It is also important to notice that, in general, the student-workers admitted through M23

64 “Entry cohort is used, instead of the leaving cohort, in order to standardize for time-varying influences” (Naylor and Smith, 2004).
65 Several observations were excluded from our data set since they concern students who, at some point of their degree, stopped being student-workers.
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differ from those admitted by CNAES regarding their professional path, by being the ones that return to school after some years in
the labour market, while CNAES students are more likely to be younger students that enter the labour market almost at the same
time they enrol in higher education. There are five other main access regimes at the undergraduate level in Portugal: graduation in a
technological specialization (post-secondary) degree in a related field of study (CET), graduation in a different tertiary level
undergraduate degree, re-admissions (returning to the same degree after at least one year of interruption), transferences between
colleges (same degree or equivalent) and degree transitions (changing to a different degree), altogether representing 26.5% of the
students in the sample.

Figure 4: percentage of student-workers by access regime (sample)
Although the majority of student-workers are enrolled in degrees with post-work schedule (i.e. with classes occurring from 6 pm to
12 pm), about 20% attend degrees with day classes. This variable is generally associated with more labour flexibility and greater
availability, for what it is expected to contribute favourably to academic performance. Moreover, even though policy-makers are
sensitive to the difficulties of students in managing their time and allow them to apply for part-time status, extending the duration
of the degree over time and reducing the fee paid per year, only 1.2% of the student-workers in our dataset had adhered to this
status.66

Figure 5: percentage of student-workers by field of study (sample)
One of the most important characteristics of a degree is its field of study, naturally relevant for the academic performance of students
since it is associated to different levels of difficulty. By observing Figure 5, it is possible to verify that almost half of the observations
was enrolled in degrees from the social sciences and law field. Health is also an important field of study for the student-workers that
graduate in IPLeiria.
Using information about the degree characteristics available on the DGEEC of the Ministry of Education and Science, it was also
possible to add to our dataset the average and standard deviation of final GPA within each degree (we considered all students, either
student-workers or non-worker students, that had graduated within each degree) so as to capture the peer effect and degree
heterogeneity. It is important to note that the differences between the average final GPA by degree in the sample and the average
final GPA by degree obtained with all students are very small (14.11 and 14.13, respectively), which means that IPLeiria graduated
student-workers seem not to perform worse than graduated non-worker students. Finally, degree characteristics also include the
proportion of student-workers in the degree in order to capture the effect of social and academic integration.
The most innovate aspect of our dataset is however that it includes information about the job and employer characteristics. In our
data, 59.3% of student-workers exercise qualified jobs, 5.1% are self-employed (3% male and 2.1% female) and 38.3% are employed
in the public sector. By comparing the field of study with the field of the professional activity, we created a variable (job-degree
match) that classifies their relation level in categories ranging from 1 to 5, with 1 standing for “no related at all” and 5 for “totally
related”. We observe that 43% of the students in the sample enrol in a field of study non-related at all with their job (the percentage
increase to almost 60% if only CNAES’ students are considered).

66 This reflects the typical profile of a student-worker in Portugal, by being both full-time worker and full-time student.
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Figure 6: percentage of student-workers employed in each business sector (sample)
Finally, in Figure 6 it is possible to observe the distribution of the student-workers in the sample according to the business sector in
which they are employed. Clearly, the service sector dominates, especially public administration, defence and health. Construction
and trade are also important employer sectors of IPLeiria student-workers. On the other hand, only 12.4% of student-workers in our
dataset have a job in manufacturing. Finally, the primary sector only is referred in four cases. The last result is not surprising due to
the nature of the degrees offered by IPLeiria. More surprising is the lower percentage of students employed in manufacturing, given
its importance to the Leiria region and to the IPLeiria’s training offer.

4. MODELLING
In our first model, we investigate how the variables described in the previous section affect academic performance measured by the
final GPA.
As the final GPA is a discrete ordinal variable – ranging from 11 to 19 in our sample – we follow Naylor and Smith (2004) by using an
ordered logit model to estimate the academic performance. The assumption is that there is a latent unobserved continuous variable
(𝑌𝑖∗ ) that is a function of several observed variables, as follows:
𝑌𝑖∗ = 𝑋𝑖 𝛽 + 𝑍𝑗(𝑖) 𝛿 + 𝐻𝑖 𝜃 + 𝑢𝑖 ,

(1)

where 𝑋𝑖 denotes the vector of the observable individual characteristics of student-worker i, including gender, age, nationality,
parents’ schooling, scholarship, school-residence geographical distance, admission regime, first call admission, gender-marital status
interaction and if it is a part-time student. 𝑍𝑗(𝑖) contains the observable characteristics of degree j – the degree in which student i is
enrolled – as the field of study, the average and standard deviation of final GPA within the degree, whether the degree has a day
schedule or not, and the proportion of student-workers in the degree. Finally, 𝐻𝑖 is the vector that contains the information about
job characteristics of student-worker i, including interactions between gender and self-employment, interactions between gender
and job-degree match, whether is a qualified job or not, and if it is a public or private sector job.67 𝑢𝑖 denotes the error term.
In this case, the continuous latent variable 𝑌𝑖∗ has eight threshold points, and it is possible to consider the following censored form
of 𝑌𝑖∗ :
𝑌𝑖 = 0 𝑖𝑓 𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇1
𝑌𝑖 = 1 𝑖𝑓 𝜇1 < 𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇2
𝑌𝑖 = 2 𝑖𝑓 𝜇2 < 𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇3
(…)
𝑌𝑖 = 8 𝑖𝑓 𝑌𝑖∗ > 𝜇8 ,

(2)

where 𝜇𝑡 are the unknown threshold points that divides the discrete classes. Finally, the probability of a student having, for example,
the lowest grade, conditioned on the observed characteristics, will be given by:
𝑃(𝑌𝑖 = 0) =

exp(𝑋𝑖 𝛽 + 𝑍𝑗(𝑖) 𝛿 + 𝐻𝑖 𝜃−𝜇1 )
1 + [exp(𝑋𝑖 𝛽 + 𝑍𝑗(𝑖) 𝛿 + 𝐻𝑖 𝜃−𝜇1 )]

.

(3)

Our second model will be used to identify the determinants of the completion time. As we have information not only on the year but
also the month of enrolment and graduation, we were able to build a continuous variable 𝑇𝑖 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑒 −
𝐸𝑛𝑟𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐷𝑎𝑡𝑒, that was then used as the dependent variable of the following equation estimated by OLS:
𝑇𝑖 = 𝑋𝑖 𝛾 + 𝑍𝑗(𝑖) 𝜋 + 𝐻𝑖 𝜎 + 𝜗𝑖 ,

(4)

where 𝑋𝑖 , 𝑍𝑗(𝑖) and 𝐻𝑖 are the same than in the first model.

5. RESULTS

67 Those interactions were included in the model because self-employment and job-degree match seem to have different effects in the academic performance of male
and female students (the same occurs for marital status).
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In this section, we present and discuss the results of the regressions performed for the two models developed in the previous section,
highlighting the main findings and relating them to the previous literature.
5.1. Determinants of the final GPA
Table 2 summarizes the results of the ordered logit regressions performed for the first model. We estimated two equations, one (1)
considering as regressors only the variables on job characteristics and the other (2) considering all regressors.
The results of the regressions suggest that job characteristics play a more important role than degree and individual characteristics
when explaining final GPA, as both regressions are statistically valid (p-value of the Likelihood ratio test < 0.01) and the percentage
of correct predictions didn’t improve significantly in regression (2) as compared to regression (1), increasing only from 25.3% to
34.9%. Also, the p-value of the likelihood ratio test for the joint significance of the coefficients of the job related variables is 0.0045,
supporting the importance of these characteristics for the final GPA of adult student-workers.
Within job characteristics, the results show that self-employment have a positive effect on the final grade of male student-workers,
both in (1) and (2). This may reflect the higher flexibility of the agenda of the male self-employed, as compared to the other
employees, and the consequent more efficient use of time, which seem to more than countervail the extended responsibilities of
being an entrepreneur. The effect of self-employment in final GPA is however negative for females when controlling for all variables.
In this case, the benefits of the more flexible agenda may be offset by the family and house responsibilities.
Somehow surprisingly, the match between the field of study and the professional area may have a negative effect on final grades.
This is the case for male student-workers in regression (2). This may reveal that student-workers may be more motivated for school
when they are investing on education so as to change their professional field/career.
Table 2: Summary results for the first model
(1)
(2)
Gender (Male)
1,2708***
Age
−0,0182
Nationality (Foreign)
−1,3406
Parents’ schooling
−0,0710**
Scholarship
0,2948
School-residence distance
−0,0005
CNAES
−0,3221
Re-admitted
−3,0949***
Degree transition
−0,5568
Transference
−0,9652
Graduated
1,4881**
CET
−0,8093**
Other admission regimes
0,8991
First call admission
0,7524**
Married male
0,5948
Married female
0,1760
Part time status
0,8900
Arts
0,1402
Education
0,8201
Health
−0,0729
IT
−0,6860
Engineering
0,2360
Services
−1,6064***
Degree average final GPA
1,8226***
Degree final GPA standard deviation
−0,1185
Day schedule
2,1966***
Degree proportion of SW
3,0407**
Self-employed male
2,3093***
2,1412***
Self-employed female
0,1532
−1,0638*
Male job-degree match
−0,0862
−0,3075***
Female job-degree match
−0,0689
0,0229
Qualified job
−0,5798***
0,0370
Public sector job
0,7662***
0,1555
Correct predictions
25,3%
34,9%
p-value Likelihood ratio test
0,0000
0,0000
Ordered Logit (n = 332). Dependent variable: Final GPA. *p<.10, ** p<.05, *** p<.01

Regression (1) predicts that employment in a qualified job has a negative impact on final GPA, even though it loses significance in
regression (2), when controlling for the remaining variables. As we verified a strong negative correlation between the qualified job
variable and the average final GPA of the respective degree, it seems that the negative impact of qualified jobs on final GPA is due to
the fact that qualified workers are likely to enrol in more demanding degrees.
On the contrary, public sector’s employees tend to enrol in degrees with higher average final GPA, which may explain why regression
(1) predicts a positive effect of employment in the public sector on final GPA and why this effect vanishes when controlling for the
degrees characteristics (regression 2).
About degree characteristics, a higher average final GPA within the degree, a higher proportion of student-workers and day classes
all seem to have a positive impact on final grades of student-workers. The first effect is straightforward and it also reveals the
importance of peer-effects on academic performance while the second is associated with academic and social integration of studentworkers. The third effect is a signal that being less tired when attending classes may promote students’ performance and may as well
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reflect the higher time flexibility of student-workers that enrol in day schedule degrees. Also, for the field of study, note that final
GPA were significantly lower in services than in social and law sciences (assumed as the baseline field in the model), arts, education
and engineering.
Finally, with respect to the individual characteristics, the coefficients are significant for gender (male student-workers have higher
final GPA than female student-workers, which is in accordance with Arulampalam, Naylor and Smith, 2012), parents’ schooling (the
lower the average number of schooling years of the parents, the higher the final GPA of student-workers), first-call admission
(admission in the first phase rather than in subsequent phases – which is a proxy for higher previous grades, as secondary school
grade and national exams – increases final grades) and access regime. An interesting result is the negative effect of parents’ level of
schooling on final GPA, which is contrary to the finding of most of the literature, as for example Betts and Morell (1999), Naylor and
Smith (2004) and Alves (2014) for non-workers students. Generally, and especially in case of a “high skilled student”, if its background
is positive, one expects this student to go directly into higher education. However, if a good student has a less favourable family
background, he/she might be unable to study in the early years of his/her life (because of financial constraints), being able to do it
only after several years of work and as a student-worker. As for the access regime, expectedly, final GPA is higher for those previously
graduated (as compared to the ones accessing by M23, the assumed baseline access regime in the model), which reflects their high
academic experience, and lower for readmitted (students that have interrupted the degree, frequently due to low academic
performance) and for CET students (students who usually don’t fulfil all requirements to apply by the CNAES regime).
5.2. Determinants of Completion Time
The results of the OLS model for completion time are summarized in Table 3. Again, two equations were estimated, one (3)
considering as regressors only the variables on job characteristics and the other (4) considering all regressors.
Table 3: Results for the second model
(3)
(4)
Const
3,1040
5,5401***
Gender (Male)
−0,4755***
Age
0,0078
Nationality (Foreign)
0,2369
Parents’ schooling
0,0034
Scholarship
0,0754
School-residence distance
0,0003
CNAES
0,1329
Re-admitted
−2,2121***
Degree transition
−0,3765**
Transference
−1,5471***
Graduated
−0,5280*
CET
−0,0372
Other access regimes
−1,4654***
First call admission
0,1647
Married male
0,1858
Married female
−0,2208*
Part time status
1,2363***
Arts
0,2910
Education
−0,1187
Health
−0,2489
IT
1,1557**
Engineering
0,8201***
Services
0,4278**
Degree average final GPA
−0,1446*
Degree final GPA standard deviation
−0,7511***
Day schedule
0,0312
Degree proportion of SW
0,6953
Self-employed male
−0,5077
−0,4777
Self-employed female
−0,1372
0,2497
Male job-degree match
0,0788*
0,0673
Female job-degree match
0,0082
−0,0024
Qualified job
0,2226**
0,1626*
Public sector job
−0,3342***
−0,1456
R squared
0,0620
0,4019
p-value (F)
0,0019
1,01e-18
Adjusted R squared
0,0447
0,3357
OLS (n = 332). Dependent variable: Completion time. *p<.10, ** p<.05, *** p<.01

The results are in general consistent with the ones in the first model, as both regressions are globally adherent (both p-values of the
F-test are lower than 0.01), but with job characteristics losing the main importance here, as regression (3) generates a R squared of
only 6%, as compared to the 40% achieved in regression (4), and the joint relevance of the coefficients of the job related variables is
only significant at the 0.1 level (p-value of F-test = 0.099). Hence, degree and individual characteristics seem to play the main role
when explaining the graduation time of adult student-workers.
Despite the above, on the characteristics of the job, as in the first model, the match between the field of study and the professional
area may contribute to decrease the academic performance of male student-workers (it increases the duration of the degree in
regression 1). The same occurs for the effect of qualified jobs. The more qualified the job, the higher the completion time of the
degrees (both in regressions 3 and 4). Moreover, as in the first model, a job on the public sector promotes the academic success by
decreasing the duration of the degree in regression (3), losing its relevance in the regression (4). The exception on the comparison
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between the first and second models is self-employment, which seems not to have a significant effect for the completion time of the
degrees.
Regarding the degree characteristics, the significant coefficients stand only for the average GPA within the degree (as expected, a
higher average GPA within the degree promotes a lower completion time) and for the dispersion of final GPA within the degree (the
higher the standard deviation of final GPA within a degree, the lower the completion time). With respect to the field of study,
completion time is significantly higher in informatics, engineering and services than in social and law sciences (the baseline field of
study).
Finally, with respect to the individual characteristics, the coefficients are significant for gender (again, male student-workers seem to
perform better than females), part time status (naturally, it increases the completion time of a degree), marital status (curiously,
married females complete the degree faster than singles, which can be explained by money constraints and/or higher motivation)
and access regime (given the credited previous formation, it is natural that readmissions, course transitions, transferences and
graduated student-workers complete the degree more rapidly than the ones accessing by CNAES or M23, which usually have no
credited formation).

6. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS
In Portugal, student-workers in higher education represent currently around 8.5% of the total students and are mainly adults that
have been in the labour market for several years and return to education for getting a new opportunity to increase their qualifications,
as opposed to the case of many other countries, where the majority of the student-workers are young individuals that look for a job,
often in part-time, to help them paying the costs of their education. These student-workers are indeed very different from traditional
students in terms of their motivation to study (as they are already in the labour market, their motivation is usually the possibility of
a job promotion or finding a new career, more in accordance with their already mature personal interests) and in terms of their
characteristics (age, marital status, school-residence geographical distance, time available to study, time gap between the conclusion
of secondary school and the enrolment in higher education, etc.), justifying different expectations with respect to the determinants
of academic performance and the need of an independent treatment.
Furthermore, the consideration of detailed job characteristics, such as its relation with the scientific field of the degree and whether
or not it is a qualified, public sector or self-employment job, as predictors of student-workers’ academic performance is yet to be
done, being particularly important in case of adult student-workers as those characteristics are prior to the decision on which degree
to enrol. We addressed these gaps in the literature by estimating two econometric models for the determinants of academic
performance of student-workers, measured by the final GPA and by the completion time.
Our dataset was obtained by matching two internal databases from IPLeiria and by complementing it with information from DGEEC
of the Portuguese Ministry of Education and Science on the characteristics of degrees and schools and with information constructed
by the authors using raw data resulting in an extensive set of information about student-workers, their degree and their job.
The results show that, within IPLeiria, student-workers who complete their degree behave similarly to the graduated non-worker
students in terms of their final academic performance, as, in all degrees, their average final GPA is very similar to the average final
GPA considering all students. However, taking into account the most standardized results in the literature on the determinants of
academic performance in higher education, student-workers seem to have different determinants explaining their performance.
In fact, comparing our results with those reported in previous literature, the main conclusion is that individual and degree
characteristics seem to be less important for student-workers than for non-worker students when explaining their academic
performance measured by the final GPA. Indeed, for student-workers, job characteristics play the key role.
Particularizing the results achieved on the job characteristics, the results show that self-employment and enrolling in a degree from
a scientific field non-related with the professional activity have a positive effect in the final GPA of male student-workers. We also
found that exercising a qualified job may harm the academic performance of students as they seem to select more demanding
degrees. On the contrary, public sector’s employees tend to enrol in degrees with higher average final GPA and thus to obtain
themselves a higher final GPA than student-workers employed in the private sector. In addition, a flexible professional schedule may
be important to increase the academic performance of student-workers. On the degree characteristics, we found that higher average
final GPA within-degree, peer effects and better academic integration may contribute to increase academic success. Finally, the field
of study seems also to be relevant, with the services field associated with a lower final GPA and the degrees from the IT and
engineering fields more hard to conclude.
We check for the robustness of the results by running the final GPA model considering only students that access higher education
through M23 regime (as they are the typical student-workers we want to study). The results of this regression, presented in Appendix
2, highly corroborate the results presented in Table 2 for all student-workers, as the coefficients of gender (male), parents’ schooling,
day schedule, degree average final GPA, self-employment, job-degree match (in case of males) and public sector job preserve their
signal and statistical significance.
As our results are conditional on the fact that students achieved graduation, additional investigation is required to provide a more
complete picture of the academic success of student-workers, namely by analysing dropouts and their causes.
We expect that our work contributes to the human capital literature by characterizing the profile of the student-worker and the way
his/her characteristics predict his/her academic performance, which constitutes valuable information for both current and future
student-workers, and especially for central policy makers and education institutions. In particular, our results may help IPLeiria and
other similar institutions improving its “recruitment” and “operational” strategies so as to increase the participation of adult workers
in higher education and to promote their academic success, thus contributing to increase regions’ intellectual capital, labour
productivity, wages and firms’ competitiveness and profitability in the short-run.
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8. APPENDIX
Appendix 1: Description of the variables
Variable
Final GPA
Completion time
Gender (Male)
Marital Status (Married)
Age
Nationality (Foreign)
Parents’ schooling
School-residence distance
Scholarship
First call admission
CNAES
M23
Re-admitted
Transference
Degree Transition
CET
Graduated
Other access regime
Part time status
Day schedule
Arts
Education
Health
Social Sciences and Law
Engineering
IT
Services
Degree average final GPA

Definition
Final grade point average obtained in the degree.
Difference between the graduation date and the enrolment date.
Dummy: 1 if the student is male; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student is married; 0 otherwise.
Continuous variable tracking student’s age.
Dummy: 1 if the student does not have Portuguese nationality; 0 otherwise.
Maximum number of schooling years among both parents.
Average distance, in km, between the county of residence of the student and school’s location.
Dummy: 1 if the student receives social support; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student enrolled the degree in the first call (in September); 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student was admitted in the degree through the Portuguese national admission
regime for higher education; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student was admitted in the degree through the regime designed for people for over
23 years old; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student was re-admitted in the degree after at least one year without attendance; 0
otherwise.
Dummy: 1 if the student was transferred from another school; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student was transferred from another degree; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student was admitted in the degree after the conclusion of a technological
specialization degree (CET); 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student is already graduated; 0 otherwise.
Dummy: 1 if CNAES, M23, Re-admitted, Transference, Degree Transition, CET, Graduated are all equal
to 0; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student has the part time status; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the classes of the degree occur between 8 a.m. and 8 p.m.; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of arts; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of education; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of health; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of social sciences or law; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of engineering; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of information technologies; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the degree is in the field of services; 0 otherwise.
Average of the final GPA within the completed degree.
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Degree final GPA standard deviation
Degree proportion of student-workers
Self-employed
Job-degree match

Male job-degree match
Female job-degree match
Public sector job
Qualified job

Standard deviation of the final GPA within the completed degree.
Proportion of student-workers within the completed degree
Dummy: 1 if the student is a self-employed worker; 0 otherwise.
Discrete variable going from 1 to 5, with 1 meaning that no relation exists between the job and the
scientific field of the completed degree and 5 standing for the cases where the fields of the job and the
degree are deeply related.
Dummy: 1 if the student is male and the fields of his job and his degree are strongly related; 0
otherwise.
Dummy: 1 if the student is female and the fields of her job and her degree are strongly related; 0
otherwise.
Dummy: 1 if the student works in the public sector; 0 otherwise.
Dummy: 1 if the student-worker exercises a qualified job; 0 otherwise.

Appendix 2: Results for the first model considering only M23 student-workers (140 observations)
(5)
Gender (Male)
Age
Nationality (Foreign)
Parents’ schooling
Scholarship
School-residence distance
First call admission
Married male
Married female
Part time status
Arts
Education
Health
Engineering
Services
Degree average final GPA
Degree final GPA st. dev.
Day schedule
Degree proportion of SW
Self-employed male
Self-employed female
Male job-degree match
Female job-degree match
Qualified job
Public sector job
Correct predictions
p-value Likelihood ratio test
*p<.10, ** p<.05, *** p<.01

2,3402***
0,6505
−0,0531
−0,0753
−0,4094
1,2948***
25.7%
0,0000

(6)
2,4036***
−0,0093
−2,3286
−0,0963*
−0,7290
0,0040
−1,7890
0,1015
0,5529
1,6083*
−0,5381
−1,8804
−0,1576
−1,3418*
−2,5943***
1,9940***
−0,5249
1,6083*
2,8997
2,8250***
−1,6552*
−0,5137***
0,0963
−0,1199
0,0915
43,6%
0,0000
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ABSTRACT
Economic growth and employment rates depend heavily on the efficiency of the institutional and economic framework.
Macroeconomic, social, political, regulatory and other factors drive different prospects of economic growth and well-being in
different European regions. Higher education institutions (HEI), with their tradition, commitment, progressiveness, continuity and
stability are an especially important factor for growth and development. There is empirical evidence of lower unemployment rates
in countries with good communication between the educational system and the labour market that provides for employers’
understanding of competencies (qualities) students have upon finishing their education. Thus, realistic expectations result in better
demand and supply matching, thus contributing to regional welfare. As Europe features significant regional disparities in
employment, education and economic prosperity, the support for science and technology, including HEIs and their outputs, is crucial
for regional development, especially among ‘peripheral’ regions. Furthermore, HEIs must aim at better linking their programmes with
employment and the needs for innovation and entrepreneurship. Thus, we estimate how higher education and science relate with
economic growth in different European regions at NUTS-2 level, classifying them into three groups according to their level of GDP
per capita. The regression estimates show different effects of specific factors of HEI influencing regional growth.
Keywords: regional development, (un)employment, higher education, EU regions, peripheral regions

1. INTRODUCTION
Benefits of economic development lay on economic growth and competitiveness. In order to achieve economic growth, regions need
to support innovation and research and development (R&D). Thus, the key determinant of growth and development is human capital
advancement since (working) people are meritorious for creation and innovation. Talents with innovative ideas are a result of hard
work and passion of individuals, and expertize and enthusiasm of educators in a supporting environment. That’s why new ideas and
start-ups often come as outputs of quality higher education systems and tend to migrate towards competitive and benchmark
enabling working environments.
European regions can be differentiated according to the value creation of industries developed in the region. A higher value-added
economy region boosts industries that focus on those activities that generate a larger margin calculated as the final price of a product
or service minus the cost of the inputs used to produce it, and thus create higher profits for businesses and higher wages for workers.
High added-value industries (i.e. electronics, chemicals, biomedical manufacturing, professional services, etc.) depend on highly
trained and well educated work force, and they are more likely to be situated in the region with the high quality higher education
institutions since higher value added economies rely heavily on innovation and skills, knowledge and technology development.
The purpose of this paper is to explore how important is higher education for regional development, and how does it affect regional
growth and prosperity indicators such as gross domestic product per capita. The structure of this paper stresses primarily the idea of
the affirmation of specific determinants related to the ‘science triangle’ (education, innovations in business, R&TD) that have clear
influence on development of European regions. Therefore, after the introduction section, which gives a broader perspective on the
important issue of higher education and its potential effects on regional development, the second section describes the theoretical
frameworks that were taken into consideration while preparing and executing the analytical research. The third section explains the
methodology and the research design, while the forth section represents the main analytical part, which includes the explication of
the statistical regression and its results. Finally, the conclusion section brings the major findings and interpretations of the results
alongside with the main suggestions for the future.

2. THEORETICAL BACKGROUND
Heigher Education Institutions (HEI) create educated and skilled people as well as ideas. They have three important roles (Veugelers
and Del Rey, 2014): teaching (dissemination of knowledge; improvement of human capital), research (extending the horizons of
knowledge), transfer their knowledge to the rest of society (creation of industries and new companies). Although the higher
education system and its institutions ‘produce’ knowledge and skills indispensable for the socio-economic development, regional
effects have not been thoroughly and adequately investigated. This is mostly due to regional data not being properly collected and
analysed, especially with internationally comparable methodology and harmonized data bases. However, as regional disparities
become more evident, while centralization and agglomeration, as well as globalisation effects, endanger the prospects of
development and wealth of ‘peripheral’ and/or ‘vulnerable’ regions, it is crucial to identify key factors which would enable regions
to prosper in the future and diminish these differences. Thus, the focus should be given primarily to the regions ‘in need’ in order to
facilitate not only their sustainable future and the process of economic and social cohesion, but especially to avoid negative outcomes
of differentiated demographic and economic environment, including business prospects. Neglecting ‘sensitive’ regions would almost
certainly mean more economic and social imbalances and tensions. As knowledge and education have clearly been at the forehead
of economic and social progress, regional development strategies cannot be seriously implemented without adequate attention to
HEIs, and their output.
First comprehensive research papers with estimations of HEIs economic impacts on local businesses, government and individuals can
be associated with Caffrey & Isaacs (1971), Brownrigg (1973), and Booth & Jarrett (1976). Positive and negative impacts were
identified primarily suggesting conditions and modes how to better manage expectations and decisions of particular HEIs and their
local community. A renewed interest in the problem occurred in the late 1980ies and early 1990ies as a result of increased political
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interest and changes in societal and governance practices (Elliott et al., 1988; Florax, 1992; Feldman, 1994; Goldstein et al., 1995;
Henderson et al., 1998.). Even though the effects of HEI on regional development have been attracting modern researchers’ interests
for nearly half of the century, there is little or no relevant data showing macroeconomic or economy-wide level effects of HEIs on
regional development. In most cases only case-studies can be found addressing specific regions or even particular HEIs (Universities
UK, 2014; Kelly et al., 2014; Boston University, 2003; Canterbury City Council, 2001). Although this approach suits investigations of
specific problems and environments, it does not provide general conclusions for all (or most) HEIs and regions.
The last decade and a half actually shows a genuine interest in issues related to location effects, innovation outputs and
entrepreneurship associated with HEIs and their regional development (Lawton Smith, 2007; Uyarra, 2008; Huggins and Johnston,
2009; Lawton Smith and Bagchi-Sen, 2012; Veugelers and Del Rey, 2014). Both endogenous growth theory and the ‘Triple-Helix’
concept of university-industry-government interactions emphasize the role of HEIs in creating ideas, as well as transferring them
towards commercial uses (Gunasekara, 2006; Koschatzky and Stahlecker, 2010; Ranga and Etzkowitz, 2013), although the link
between science and industry is not clearly direct nor it is always obvious (Veugelers and Del Rey, 2014). Most authors suggest the
importance of a stronger involvment of HEIs in local industries and also regional policies. Tripple te al. (2012) argue that, although
still much necessary and anticipated, new models of collaboration of HEIs with local actors, it is the new student populations and
new university funding which acctually created new conditions for HEIs engagement at the regional level.. Lester (2005) presents a
model of alternative innovation-led growth, where HEIs have specific roles in: creating new industries, industry transplantation,
diversification of old industries into related new ones, upgrading of mature industries.
Kroll and Schubert (2014) used spatial panel-data models in order to identify the impact that HEIs have on value creation and
unemployment in Germany. Their results suggest a strong impact of HEIs on regional GDP, but a rather flat spatial distribution due
to spillovers between neighbouring regions. Interestingly, short-run effects of HEIs on unemployment rates were detrimental, which
suggests a negative transitional effect. The effect is changing in medium to long term. Previously, Audretsch and Feldman (2003)
presented the issue of knowledge spillovers, especially because of their influence on clusters and agglomerations. They emphasized
how knowledge spillovers are in fact heterogeneous, which is also important for companies which seek better ways to arrange their
strategic localization and investments.
Beside the frequently used case-study approach, the last decade and a half witnessed new concepts being presented (Segarra Blasco,
2003; Garrido-Yserte and Gallo-Rivera, 2010; Pastor et al., 2013) and more ambitious measuring methodologies being used to assess
the impacts of HEIs (Goldstein and Drucker, 2006; Goldstein and Renault, 2004). For instance, Segarra Blasco (2003) estimates the
impacts of private enterprises R&TD as well as universities’ basic and applied R&D on innovations in a specific region, while GarridoYserte and Gallo-Rivera (2010) focus on the demand-side effects of a particular HEI using three different methods (a simplified version
of the ACE Model, the Ryan short-cut model and the input-output technique) to estimate the induced effects. Most studies with
measurable results suggested only modest positive impacts of HEIs. However, more important factors still stay outside the scope of
known approaches, as well as HEIs long-term impacts on macroeconomic variables, due to time lag between academic outputs and
its economic impacts. Exploring Russian regions, Egorov et al. (2017) concluded that higher education institutions, through their
coverage and specific effects on their regions indeed are important economic agents which positively contribute to gross regional
product growth.
Drucker and Goldstein (2007) suggested four designs as possible estimation approaches to assess impacts of HEIs: (a) single university
impact studies; (b) surveys; (c) knowledge production functions; (d) cross-sectional and quasi-experimental designs. Emphasizing a
new interest in innovative potential of regions, Uyarra (2010) proposed a critique of contemporary roles of universities by testing
five models, each encompassing different set of roles, mechanisms for engagement and spatial aspects of interactions. None of them
gives the whole picture, while combining them can also lead to controversial assumptions. Kroll and Schubert (2014) engaged in
quantitative identification of HEIs' overall macroeconomic effects while taking into account the multidimensionality of outputs,
heterogeneity of regional environments and regional spillovers. Although their contribution to the field is significant, their paper
deals only with regions within Germany (NUTS 3 level), which is a big and significant economy nevertheless, but less diverse than the
European Union’s 276 NUTS-2 regions analysed in this paper. Gennaioli et al. (2011) managed to investigate the determinants of
regional development using a database of more than 1,500 sub-national entities from more than 100 countries and found that human
capital (measured through education) emerges as the most consistent determinant of regional income, as well as productivity.
Multidimensionality of HEIs outputs relate to different and complex mechanisms which can be grouped into two major groups (Florax,
1992): (a) short-term, expenditure-based demand-side effects (consumption and investments) and (b) long-term, knowledge-based
supply-side effects (human capital creation, knowledge production, innovation, and other less measurable socio-economic effects).
These first order effects will induce second order impacts on macroeconomic outputs, such as employment and value creation.
Segarra Blasco (2003) groups three categories of HEI’s outputs: human capital, localization factors and knowledge. While there is
strong evidence that knowledge spillovers are geographically localized and students often stay in the region of their HEI after
graduation (Veugelers and Del Rey, 2014), a unique approach on investigating these effects has not been determined.
Although new graduates can temporarily unbalance the labour supply, it is their technical and managerial knowledge and skills which
potentially increase regional innovativeness, creativeness and productivity. Firms increase sales, profits and wages (Florax, 1992;
Goldstein et al., 1995), but they have to be in the position to use academic outputs. Effective transfer of knowledge and regional
absorption of such knowledge by firms is essential for regional development (Huggins et al., 2008; Power and Malmberg, 2008).
Besides forming graduates, HEI’s influence the dynamics of their region (Pastor et al., 2013), generating additional benefits through
the supply side (rise of productivity induced by human capital) and demand side (daily expenditures and investments made by HEIs
and its multiplier effect on the economy); clearly a manifestation of regional development. Meanwhile, the extremely important data
on mobility of university trained students and researchers is mostly unavailable, leaving another issue influencing regional
development unexplained.

3. METHODOLOGY AND RESEARCH DESIGN
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In the context of regional development, especially in Europe, it is crucial to understand the significant regional disparities because
they potentiate differentiated demographic, economic and business environments and dynamics. Thus, national policies and
European priorities associated with the EU Cohesion Policy are both inclined toward the idea to reduce disparities and imbalances
among regions through the process of regional convergence, primarily by encouraging economic, social and territorial cohesion with
the help of the European Structural and Investment Funds, as well as the improved national development instruments and policies
such as education, innovation and R&D. These disparities can be displayed by several criteria, but the most common is the regional
GDP per capita (Figure 1).
2005

2010

2015

Source: Authors calculations based on Eurostat data

Figure 1: Regional gross domestic product (PPS per inhabitant) by NUTS 2 regions
In Figure 1, the colours represent three categories of regions: ‘Lower’ (up to 75% of EU average of GDP PPS pc), ‘Mid’ (75 - 125%) and
‘Upper’ developed regions (more than 125% of EU average of GDP PPS per capita) in 2005, 2010 and 2015 respectively. These three
maps actually suggest two important facts: (1) the most advanced regions, often called the ‘core-regions’ are mostly located in the
centre of the EU, especially the ‘old’ Member States such as Western and Southern Germany, Western Austria, Northern Italy,
Benelux, Île-de-France, regions of London, Dublin, Madrid, Stockholm, Helsinki etc., while the less advanced regions are located at
the ‘periphery’ – New Member States, plus southern Spain and Italy, most of Portugal and Greece; (2) comparing these three years,
it seems that the ‘core’ regions are switching more toward the centre of the EU, including regions of New Member States close to
Germany, Austria and the Nordic states, but at the expense of many Mediterranean regions.
One of the most discussed issues in recent decades was the increasing disparity of regions within the EU, especially after the last
three Enlargements. Although all New Members States were less advanced than the previous EU15, their inclusion in the EU and the
investments associated with the EU Cohesion Policy seemingly reduced the disparities, which can be observed in Table 1. Important
facts can be drawn out while analysing these differences and changes: (1) ‘Upper’ to ‘Lower’ ratio suggests smaller differences among
‘top’ 10 and ‘bottom’ 10 regions; (2) least advanced regions are converging to the EU average; (3) most advanced regions are diverging
from the EU average (the gap is growing). Another important detail has to be distinguished in relation to Figure 1: the total number
of ‘periphery’ regions increased between 2005 and 2015.
Table 1. Differences in living standard in 276 EU regions (GDP pc, NUTS 2)
Lower
Mid
Upper
GDP pc level in year:
2005
2010
2015
Average (entire group of regions)
22,936.4
24,942.5
28,025.7
Average Upper 10* (% of EU average)
49,591.3 (216.2)
54,832.4 (219.8)
62,877.8 (224.4)
Average Lower 10 (% of EU average)
2,764.9 (12.1)
4,167.6 (16.79)
5,436.6 (19.4)
Upper 10 to Lower 10 regions ratio
17.94
13.16
11.57
2nd Upper to 1st Lower region ratio*
27.44
24.71
23.59
1st Upper to 1st Lower region ratio
63.03
46.21
55.99
* Region Inner London West is excluded from calculations as outliner since its GDP per capita is 148,073, 148,786 and 215,921 in respective years,
and, thus, significantly influences Upper level regions average and groups` differences.
Source: Authors calculations based on Eurostat data

A fixed effect (FE) analysis is used to estimate panel data and to assess the contribution of the economic (unemployment rate, share
of employment in total population, and population ratio), educational (population with tertiary education), innovation enabling (R&D
expenditure, human resources in science and technology (HRST), and employed in high-technology sector), and business
materialization variables (patent application) to the economic development of the EU regions (measured in GDP per capita). We
used data on 28 EU countries and 276 EU regions (NUTS 2 level) in the period of 17 years (available data includes 2000-2016 period,
but not all EU NUTS 2 regions have data available for all the indicators used in the analysis through the whole period).
Due to different stage of socio-economic, integration-related, institutional, political and historic development, and other factors that
caused above mentioned disparities between lower income (i.e. peripheral) and upper income (i.e. core) regions, we assume different
determinants would be more relevant to their economic development at the given time. Capability to innovate and further develop
human potential would probably differ in regions with cutting edge innovations and longer tradition in R&D than in new EU member
states struggling yet to organize effectively their institutional frameworks. Thus it is sound to speculate that new innovations and
their spill-overs in highly developed regions are leading towards even greater effects on their regional development and even greater
disparities between least and most developed regions.
To address this issue, for the purposes of better assessing factors related to higher education, intellectual capital and subsequently
innovations on development potential of regions, we divided EU regions in three groups based on GDP per capita: Lower, Mid and
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Upper developed regions. Table 2 presents the criteria for their grouping. Tables with specific descriptive statistics on region groups
are in the Appendix 1.
Table 2. Lower, Mid and Upper standard EU regions - criteria for grouping (NUTS 2)
Lower developed
Range
GDP pc > 17,953
Number of regions
81
Source: Authors calculations based on Eurostat data

Mid developed
17,953 – 29,922
127

Upper developed
GDP pc < 29,922
66

Based on theoretical assumptions and previous research on relationship between higher education and regional development, we
introduce following hypotheses:
H1: Unemployment rates are crucial for regional development, especially in lower income regions
H2: Employment and demography significantly influence regional development
H3: Higher education propensity variables influence regional development dominantly in lower income regions
H4: Innovation potential and business dynamics variables influence regional development more significantly in upper income regions.
Descriptive statistics of dependent variable (GDP per capita) and all independent variables included in empirical analyses, as well as
explanations, units of measurement and sources of all data used in the regression analysis are given in Table 3. All data was collected
on Eurostat.
Table 3. Descriptive statistics on main variables for 276 EU regions (NUTS 2)
Variable
GDP pc
Unemployment
rate
Employment share
Population growth
rate
GERD in GDP

Explanation
Gross domestic product (GDP) divided by
total population in NUTS 2 regions in EUR
Unemployment rate by NUTS 2 regions,
population aged 20 to 64 years (%)
Share of employed in total population in
NUTS 2 region aged 20 to 64 years
Growth of total population of NUTS 2 region

Total intramural R&D expenditure (GERD) as
% of GDP of NUTS 2 regions
Tertiary educated
Ratio of population with tertiary education in
population
total population aged 25 to 64 years (%)
HRST in
Share of human resources employed in
employment
science and technology (HRST) by NUTS 2
regions in total employment
High-tech in
Employment in high-technology sectors by
employment
NUTS 2 regions (high-technology
manufacturing and knowledge-intensive hightechnology services), share in total
employment (%)
Patents
High-tech patent applications to the EPO by
priority year (per million inhabitants)
Source: Authors calculations based on Eurostat data

Obs
4,259

Mean
23,937.3

Std. Dev.
14,120.09

Min
1,260.438

Max
215,921.4

4,414

8.749909

5.596412

1

36.1

4,461

0.4127737

0.0512271

0.1550569

0.5919331

4,291

0.2904805

0.8395236

-11.04639

5.635405

2,794

1.268207

1.112693

0.06

12.19

4,433

24.36346

9.384652

3.7

74.9

4,449

0.3084517

0.0806593

0.0895522

0.609632

4,023

3.843624

1.887293

0.5

12.8

2,953

20.75763

35.00501

0.052

605.773

We use gross domestic product (GDP) per capita as indicator of regional development, and evaluate effects of different variables on
GDP per capita as the representative of regional development. Thus, we propose the following model:
RDit = ß0 + ß1 * ECONit + ß3 * Vit + λt + eit
where dependent variable RDit represents regional gross domestic product per capita for European NUTS 2 region i at time t. It is
calculated as the ratio of regional GDP and total population in a NUTS 2 region i.
Variable ECONit represents set of economic situation indicators. It is a control variable in a model, and consists of following variables:
Unemployment rate, Share of employment in population and Population growth rate.
ECONit = UNEMPit + EMPLit + DEMOit
Unemployment rate (UNEMPit) is relevant for absorbing differences in regional labour supply and demand balance. The
unemployment level can also be a manifestation of macroeconomic effects of HEIs, but usually it takes much more time to reveal.
Unemployment rates, however, directly influence GDP because of its influence on consumption and public spending. Moreover, we
include population growth rate (DEMOit) and share of employed people in a population (EMPLit) as control variables in models. These
variables should be solid representatives of the demographic dynamics and economic utility of capacity in a region. Additionally, net
migration rate is not included in the estimations as previous studies show inconsistent conclusions, although it might reflect
important trends such as brain drain or sudden influx of immigrants with lower levels of education.
Vit represents other explanatory variables related to employment, higher education and economic dynamics, whose effects on
regional prosperity we test in this model. Explanatory variables which we refer to in our estimations can be grouped as following:
A)

Higher education (HE) propensity indicators - ratio of population with tertiary education in total population (tertiary
educated people between 25 and 64 y. o.) and share of human resources in science and technology (HRST) in total
employment by NUTS 2 regions; and
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B)

Innovation potential and business dynamics indicators – ratio of intramural research and development (R&D) expenditure
(GERD) in GDP in a specific NUTS 2 region in a specific year, high-tech patent applications to the EPO by priority year (per
million inhabitants), and share of high-technology sectors employees in total employment.

The first group of key explanatory variables presumes greater innovative potential in regions with better managed higher education
system. As far as the second group of explanatory variables, selection of these variables describes the level of technology orientation
of the region (high-tech employment and the number of patents), estimates the R&D potential of a region (GERD), describes level of
innovation oriented industry dynamics and predict potential for university-industry spill overs. As previously suggested in many
studies, regional enterprises are expected to better link research outcomes and employed graduates with higher levels of
innovativeness.
Previous studies have suggested variety of other indicators, like: the number of regional start-ups, creative contributions, number of
students, investments of higher education institutions per capita, number of staff in HEI, number of publications per capita and third
party funds (investments from third parties in HEIs’ projects). We, however, could not include them for the lack of availability.
All non-observed shocks absorbed in the proposed model are captured by including dummy variables based on year effects (λt).
Residuals are also included in the model and labeled as eit.
Our panel data is strongly balanced. Based on Hausman test results for Lower and Mid developed group we rejected Ha and
conducted fixed effect robust analysis. Upper developed group of regions is more dispersed, and additional testing have been made
- test of over-identifying restrictions (sigmamore, sigmaless and xtoverid), the Sargan-Hansen statistic suggests that Ha has to be
rejected (P-value < 0.05). Hence, we confirmed that the fixed effects linear panel data model (with robust standard errors) is suitable
for the estimations in our model. The fixed effects model delivers consistent parameter estimates for the true causal effect in the
case of a correlation between the control variables and region‐specific effects.

4. ECONOMETRIC ANALYSIS AND RESULTS
We start empirical analysis by calculating the effects of individual variables on each region group – Lower, Mid and Upper developed
regions (Table 4, 5 and 6), and in continuation we analyse effect of combining influencing factors in a complex model during the total
analysed period (Table 7). Unemployment rate, employment and demographic factors such as population growth rate have the
highest impact on regional development. They explain 63% of model variations in Upper developed regions to 78% of variations in
Lower developed regions.
For the group of regions with lower GDP per capita, importance of institutional higher education for regional development reflects
in positive impact of tertiary educated population and share of human resources employed in science and technology in a given
region. Moreover, employed in high-tech sector significantly increase GDP per capita, while intermural research and development
expenditure (GERD) has no statistically significant impact on regional development estimated through regional GDP per capita.
Table 4. Estimation of effects affecting regional development in EU regions with lower level of GDP per capita
VARIABLES
Unemployment rate
Employment share
Population growth
GERD in GDP
Tertiary educated population

Lower level GDP pc
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-64.72***
(23.07)
23,266***
(5,106)
148.7**
(59.81)

-61.01**
(23.92)
21,608***
(4,924)
156.8**
(62.21)

-73.72***
(23.13)
23,079***
(4,958)
151.1**
(58.70)

-88.99***
(23.95)
21,413***
(5,173)
131.1**
(53.03)

-23.90
(23.88)
24,429***
(5,664)
158.6**
(76.52)

-45.90**
(21.91)
20,050***
(5,196)
163.1**
(62.76)
368.2
(437.8)

103.7**
(46.73)

HRST share

8,270***
(3,010)

High-tech employment

432.9***
(95.42)

Patents
Constant

-746.7
-847.8
-1,553
-2,439
-2,151
(2,192)
(2,218)
(2,316)
(2,200)
(2,342)
Time dummy
yes
yes
yes
yes
yes
Observations
1,167
945
1,154
1,158
974
R-squared
0.783
0.807
0.787
0.789
0.825
Number of regions
81
80
81
81
73
Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Source: Authors

94.17**
(45.72)
-1,962
(2,389)
yes
587
0.832
76

In the Mid developed group of regions, 25% around the EU GDP PPS per capita average, factors with the highest influence on GDP
per capita are related to human potential as a generator of business growth and economic prosperity. Thus, employed in high-tech
sector have positive impact on GDP per capita, while interestingly, share of HRST reduces GDP per capita. Since in HRST are calculated
all employed in Science and Technology, including support staff, one can only speculate on divergence of efficiency and expenditures
related with that employment segment.
Table 5. Estimations of effects affecting regional development in EU regions with mid level of GDP per capita (within +_ 25% of
average)
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VARIABLES
Unemployment rate
Employment share
Population growth

Mid level GDP pc
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-188.0***
(47.01)
22,488***
(8,000)
256.8
(301.7)

-195.1***
(48.97)
22,557***
(7,983)
255.8
(304.5)

-192.1***
(45.58)
21,186***
(7,678)
284.9
(301.7)

-224.2***
(52.20)
22,803***
(8,186)
267.3
(302.7)

-179.2***
(59.19)
21,627***
(7,960)
41.70
(423.9)

GERD in GDP

-198.0***
(49.81)
10,566
(8,801)
284.3
(344.6)
364.4
(330.6)

Tertiary educated population

32.18
(52.47)

HRST share

-9,072***
(2,778)

High-tech employment
Patents
Constant

858.0***
(198.0)
2.230
(16.44)
13,784*** 16,802*** 13,131*** 16,793*** 10,266*** 14,258***
(3,420)
(3,640)
(3,499)
(3,596)
(3,420)
(3,612)

Time dummy
Observations
1,797
1,185
1,775
1,779
1,682
R-squared
0.655
0.603
0.652
0.656
0.688
Number of regions
127
123
127
127
125
Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Source: Authors

1,311
0.573
123

On the upper developed group of regions, besides the research and development expenditure (GERD per capita) in a given region,
which seems to have statistically significant, but negative effect on regional development, two positive and statistically significant
impacts are to be pointed out: ratio of high-technology employment in total employment and rate of tertiary educated population.
It should be noted that unemployment rate has no statistically significant impact in these regions, but mostly due to low
unemployment rates that accompany highly develop regions.
Table 6. Estimations of effects affecting regional development in EU regions with upper level of GDP per capita
VARIABLES
Unemployment rate
Employment share
Population growth

Upper level GDP pc
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-18.36
(294.1)
86,269**
(35,760)
338.8
(415.2)

-121.4
(217.8)
82,067***
(30,635)
257.9
(331.3)

-7.525
(287.0)
90,575**
(38,789)
301.8
(355.8)

-64.85
(256.5)
81,475**
(32,318)
340.5
(417.3)

-6.276
(237.7)
82,269***
(30,636)
518.0
(405.7)

GERD in GDP

-242.1
(249.8)
85,128**
(36,917)
195.3
(370.9)
-737.8*
(410.4)

Tertiary educated population

356.1*
(181.0)

HRST share

10,284
(19,243)

High-tech employment

699.0*
(403.9)

Patents
Constant

-5,388
-4,959
-11,871
-10,766
-7,337
(17,299) (17,354) (17,136)
(23,196) (17,659)
Time dummy
yes
yes
yes
yes
yes
Observations
879
492
879
879
864
R-squared
0.631
0.637
0.649
0.633
0.636
Number of regions
66
65
66
66
66
Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Source: Authors

5.858
(8.560)
-4,549
(14,688)
yes
678
0.630
66

As expected, individual factors show different impact according to the current region development stage. In the next table (Table 7),
we combe variables in complex model by which we try to explain multidimensional impact of specific variables on regional prosperity.
Our complex model consists unemployment rate, employment share and population growth rate, along with tertiary educated
population and HRST share (as representatives of R&D potential - Higher education propensity group of variables), and relative
number of people employed in high-technology sector, GERD and patents (as representatives of high-technology orientation and
university-business spill over potential - Innovation potential and business dynamics group of variables).
Table 7. Comparison of effects affecting regional development in EU regions with lower, mid and upper GDP per capita
VARIABLES
Unemployment rate
Employment ratio

Lower
GDP pc

Mid
GDP pc

Upper
GDP pc

Lower
GDP pc

Mid
GDP pc

-64.72*** -188.0*** -18.36
-63.42*** -243.2***
(23.07)
(47.01)
(294.1)
(22.42)
(59.63)
23,266*** 22,488*** 86,269** 19,295*** 8,777
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Upper
GDP pc
-479.1**
(191.0)
70,566***
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(5,921)
(6,883)
184.5**
352.4
(76.08)
(429.8)
GERD in GDP
10.60
214.0
(386.3)
(276.9)
Tertiary educated population
135.3**
96.37
(65.26)
(80.48)
HRST per employee
5,546
-16,090***
(4,314)
(3,441)
High-tech employment
216.1*** 970.2***
(81.45)
(175.3)
Patents
87.07**
-6.479
(41.18)
(12.00)
Constant
-746.7
13,784*** -5,388
-4,454
16,717***
(2,192)
(3,420)
(17,299) (2,765)
(3,238)
Time dummy
yes
yes
yes
yes
yes
Observations
1,167
1,797
879
494
893
R-squared
0.783
0.655
0.631
0.856
0.638
Number of region
81
127
66
69
116
Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Source: Authors
Population growth

(5,106)
148.7**
(59.81)

(8,000)
256.8
(301.7)

(35,760)
338.8
(415.2)

(25,319)
761.6**
(313.1)
-744.9**
(296.6)
264.2
(209.9)
-14,766
(9,786)
498.1*
(278.9)
6.079*
(3.641)
-2,748
(16,103)
yes
388
0.658
65

In the complex model, tertiary education has more influence on regional development in lower developed regions, while size of hightech sector contribute to the development of all three groups of regions. Patents significantly affect development in lower and upper
developed regions, but with large difference in their contribution to GDP per capita; it should be noted that an increase of 1 patent
per million inhabitants in lower group would lead to increase in GDP pc by 87.07 EUR, while the same increase in upper group would
lead to increase of 6,079 EUR. This finding is somewhat in line with research on education and innovation effect on productivity in
Mexican states (German-Soto and Gutiérrez Flores, 2015), resulted in identifying innovation as an important contributor to increasing
productivity of northern, central and richer states. In addition, according to their research education expenditure also seems to be
more important for the poorer states.
The unemployment rate, as one of three control variables in a basic model, has significant negative influence on all three region
groups, except on Upper developed regions in a basic model. Employment share, as a capacity utilization, has significant positive
influence on all three region groups, except on Mid developed regions in a complex model. Population growth rate is especially
important for lower developed regions, probably since they are more often hit by migrations and brain drain phenomena.
It is important to note that complex models have relatively high fit yielding R2 values, accounting from the 78.3% (Lower), 65.5%
(Mid) and 63.1% (Upper) in the basic model consisting solely of basic economic indicators; moreover, if we include tertiary educated
population, HRST, ratio of employed in high-technology sector, GERD and patents, R2 values are higher for Lower and Upper group
and explain 85.6% (Lower), and 65.6% (Upper) of variations in the model, while for average developed regions (Mid) basic model
better explains variation than the complex one (R2=63.8%).

5. CONCLUSION
Disparities in living standard and wellbeing among EU regions, especially between ‘core’ and ‘peripheral’ regions, is becoming more
profound, and therefore captures interest of economists and policy-makers in the EU (and elsewhere). As education, innovation and
science and technology undoubtedly influence the regional issues and capacities through employment and economic growth,
regional effects of higher education institutions (HEIs) have to be adequately assessed. Up to now, most studies with measurable
results suggested positive impacts of HEIs, but important factors still stay outside the scope. This is probably due to different
conditions and complex mechanisms associated with HEIs outputs, including multidimensionality, supply- or demand-side effects
(which usually take different time spams to be clear and visible), and especially spill-over effects between neighbouring regions.
‘Peripheral’ and/or ‘vulnerable’ regions without (or without significant) HEIs can also gain through knowledge transfers from
neighbouring regions and regional absorption of such knowledge by local firms.
We used panel data for the econometric analysis to evaluate the influence of specific factors directly or indirectly connected to higher
education on regional development for NUTS 2 level regions in the EU (276 regions) in the period of 17 years. Our results suggest
that when combined with HEI specific variables, unemployment rates are crucial for regional development (not just in lower income
regions), while employment and demography significantly influence regional development in Lower and Upper income regions.
Furthermore, higher education propensity variables influence regional development dominantly in Lower income regions (Tertiary
educated population; positive effect) or Mid income regions (HRST per employee; negative effect). Finally, regarding innovation
potential and business dynamics variables, a clear significant and positive influence can be accredited to high-tech employment, and
patents per million inhabitants (although not in Mid-income regions), while GERD per GDP negatively influences regional
development of Upper income regions.
The analysis emerging from the model concludes that regional differences should be seen as a potential opportunity for introducing
customized policies designed to address region specific issues. Further research should be more focused on localization effects of
macroeconomic, especially institutional factors and regulations enabling positive and regulatory stable environments for fragile and
risky entrepreneurial endeavourments, start-ups and enterprise investments, in order to boost regional development and industry
competitiveness, especially in peripheral regions. Constraints for more in depth research lie with missing and uncollected data on
regional level, which could help to identify crucial effects of HEIs on regions.
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APPENDIX 1. DESCRIPTIVE STATISTICS OF LOWER, MID AND UPPER DEVELOPED EU REGIONS
Table 8. Lower GDP per capita EU regions
Variable
GD pc
Unemployment rate
Employment ratio

Obs
1,286
1,322
1,338

Mean
10,053.43
11.84985
0.3825799

Std. Dev.
4,888.121
6.254393
0.0533086
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Min
1,260.438
1.9
0.193083

Max
21,791.93
35.7
0.5102708
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Population growth
1,285 -0.0998477
GERD in GDP
1,006 0.6016799
Tertiary educated population 1,321 17.4243
HRST in employment
1,331 0.2431212
High-tech in employment
1,085 2.79871
Patents
639
1.629527
Source: Authors calculations based on Eurostat data

1.008282
0.4290951
6.661161
0.0581914
1.653125
2.086649

-11.04639
0.06
3.7
0.0895522
0.5
0.052

4.758798
2.91
42.4
0.4264876
8.8
16.37

Table 9. Mid level GDP per capita in EU regions
Variable
Obs
Mean
GDP pc
1,963 25,028.24
Unemployment rate
2,080 8.365673
Employment ratio
2,079 0.4135611
Population growth
1,980 0.3935078
GERD in GDP
1,262 1.34977
Tertiary educated population 2,067 25.81369
HRST in employment
2,074 0.3147238
High-tech in employment
1,937 3.668095
Patents
1,493 14.21358
Source: Authors calculations based on Eurostat data

Std. Dev.
4,226.42
5.183894
0.0455562
0.7097633
0.8715736
7.467232
0.0636437
1.390283
16.54029

Min
8,993.779
1.4
0.1550569
-4.773294
0.06
6.7
0.1127367
0.9
0.074

Max
3,6651.25
36.1
0.5919331
4.52961
12.19
50.6
0.566284
9.7
139.726

Std. Dev.
16,909.69
2.613785
0.0298861
0.6387352
1.541323
10.36643
0.0694995
2.051184
53.18377

Min
24,476.91
1
0.3385174
-3.862195
0.13
7
0.2171582
1.3
0.267

Max
215,921.4
19
0.5229625
5.635405
11.36
74.9
0.609632
12.8
605.773

Table 10. Upper GDP per capita EU regions
Variable
Obs
Mean
GDP pc
1,010 39,494.87
Unemployment rate
1,012 5.490119
Employment ratio
1,044 0.4499022
Population growth
1,026 0.5805172
GERD in GDP
526
2.347281
Tertiary educated population 1,045 30.26679
HRST in employment
1,044 0.3792818
High-tech in employment
1,001 5.315884
Patents
821
47.54583
Source: Authors calculations based on Eurostat data
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ABSTRACT
Creative Economy is partly immaterial, starting with its basic input: creativity. Information and communication are also partly
intangible; and they are compulsory components of the Creative Economy. This text shows how three units of University of Sao Paulo
(ECA, FAU and POLI68) bring together almost the entirety of the human capital that, according to Richard Florida, forms the creative
class – indicating formulas and giving examples on how each of them generates economic value, material and immaterial. It goes
further to show how silicon agents (hardware and software) have evolved to act autonomously in the Creative Economy, becoming
producers of value by themselves: artistic machines, communicative machines, and machines capable of scientific discoveries –
theoretically, with rights to patents and copyright. In parallel, the paper aims to understand and define the expression
'communicational capital', based on bibliographical research; keeping in mind this context of relational capital reachable even by
machines.
Key words: creative economy, communicational capital, University of Sao Paulo, School of Communication and Arts, artificial
communicators, artificial artists.

1. CREATIVE ECONOMY
The Silicon Valley, Hollywood and the Ministry of Culture compose / contain, at least as a first approximation, the main Creative
Economy sectors (see the different categories in Nobre, 2015). Or, in other words, they represent the sectors where majority of the
creative human capital of the economy work; that is, people whose creativity has justified advancing research in Creative Economy.
For example, the Silicon Valley represents the software and hardware industry that enables the Internet, social networks,
ecommerce, and derivatives, such as computers, smartphones, autonomous cars, robots, androids, and a myriad of other
applications.
Hollywood, in turn, is a good metaphor for the harmonious joining of various arts (film, dance, music, performing arts, clothing and
fashion) and techniques (marketing, public relations, advertising, press relations, advertising) – whose common denominator is the
production and commercialization of ‘industrial’ goods and services. Finally, the Ministry of Culture theoretically covers a wide range
of creativity intensive sectors, such as museums, heritage, libraries, literature, music, theater, folklore, fine arts (painting, sculpture
etc.).
From the university´s point of view, it would be possible to locate almost all of such creative capital in the departments of three of
its units: the School of Communication and Arts (ECA), the Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), and the Polytechnic School
(POLI). For example, POLI hosts the departments of computer and digital systems, and that of mechatronics and mechanical systems;
while FAU hosts both the departments of architecture and urbanism and design; and finally, ECA hosts the departments of scenic
arts, fine arts, music, film, radio and television, public relations, advertising and tourism, etc. In theory, the industry of games would
be represented at POLI.
If the Creative Economy is the engine of the future economy, therefore ECA, FAU and POLI would be responsible for training and
preparing the future operators (or the fuel itself) of the new economy. Although inexact, as other units from USP also collaborate
partially in the Creative Economy (e.g. Faculty of Economics and Administration), this serves to draw attention to the vocation
reserved for the cited three units of the university; since, at least in theory, a large part (if not most) of the society’s creative human
capital shall pass through them. In this sense, one should ask whether there has been a clear and concerted policy between these
units, based on the Creative Economy, to stimulate cooperation and to create convergent and synergistic discourses and actions.
The Creative Economy is the common vector that can organize collaboration between, for example, the Ocean laboratory, specialized
in mobile communication, internet of things (connection of everyday devices to the world computer network), virtual reality and
games, from POLI, and the personnel of public relations, advertising and tourism department (CRP – initials in Portuguese), from ECA,
where the course of advertising and public relations are, as well as with the design department, from FAU. That is, just to stay in the
games industry, the script and soundtrack could come from ECA, while the visual design and characters of the games could come
from FAU. Not to mention the role into the game's commercial promotion itself, where ECA’s advertisers, public relations and
journalists may enact decisively.

2. CREATIVE ECONOMY AND COMMUNICATIONAL CAPITAL
The fact that a considerable part of the Creative Economy involves intangible assets, starting with the creativity itself, allows us to
deepen its interface with the communicational capital. Communication activities are partially intangible and, in many cases, generate
market value. In addition to the material infrastructure generally associated with the media, from the power plants that feed them
to the information and communication products and services they provide, through the machines they are embodied in (e.g.
computers, smartphones, TVs, radios, newspapers, and magazines), the truth is that the communication industry is worth more for
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the immaterial capital it generates. In this sense, information (as potential wealth underlying databases) and communication (as
construction of meaning, knowledge, consensus and cooperation) are at the border of social and public wealth.
The management of information is a 'gold mine' itself, whose exploitation is clearly open to multiple enterprises. It is enough to
remember how many fortunes have been built from the ‘organization’ of the digital footprints left on the social networks (e.g.
Facebook, Twitter, Instagram etc.), ecommerce sites or price comparison, and even by simple day-to-day browsing – source of
primary income for companies like Google, for instance. The management of communication, on the other hand, is at the basis of
social life, whether public life (democracy and citizenship by given priority to dialogue, debate, deliberation) or private life (from the
narrower sphere of the home and family, to the broader sphere of corporations). It is communication that makes us citizens,
producers, and consumers.
The trend towards dematerialization (production side) and immaterialization (consumption side) of the economy, which is already
subject of research (NOBRE, 2016), provides another reason to analyze the communicational capital – given that both would be driven
by the service sector (SS), the information and communication technologies (ICT), and the creative economy (CE). Thus, an investment
rise in creativity and technology has been associated with a greater dematerialization and potential immaterialization of the
economy; meaning an increasing part of the personal and social wealth must migrate from the sectors intensive in matter and energy
(e.g. oil, construction and heavy machinery) to the sectors intensive in processes and interactions (e.g. services, software and
communications).
Hence the importance of trying to better understand the concept of communicational capital, not only because value has been
historically created through the interactions of social agents, but mainly because the machines themselves have risen to the category
of social agents as well (FOGG, 1998) – something usually attributable exclusively to humans; going further, to become themselves
communicative agents into effective interactions with their carbon counterparts69 (NOBRE, MATUCK, 2016). Thus, as algorithms and
software sweep the internet (and the gadgets that populate our daily lives) to generate marketable value, that is, to buy, sell and
profit, reinforcing the logic of the capital; two new poles of potential wealth gain prominence: information and communication.
Since no information is valid without being organized to make sense to someone, that is, without communicating something to
someone, it can be said that communicational capital comprises both: information and communication. More, it contains both as a
sphere of economic value generation via silicon agents (software and machines) and via carbon agents (people). Communicational
capital is, therefore, constituted of all wealth generated, stored, and distributed by people or machines, whose main inputs are
information and communication, and which presents itself fundamentally as / through intangible assets – although the existence of
a necessary degree of material support (e.g. mainframes, cables, power plants etc.) and eventual highly-intense energy consumption
(in absolute terms, but with relative downwards).

3. COMMUNICATIONAL CAPITAL: ECA, FAU AND POLI
Based on the perspective of the sectors that integrate the Creative Economy, more specifically on the academic departments where
the future creative class is formed (NOBRE, 2015), it is possible to present a minimum structure for communicational capital. For
example, the School of Communications and Arts (ECA) generates communicational capital as follows: recall and promotion of brands,
increase of sales and publicity of interests through advertising; networking, incentive of social capital, business diplomacy, promoting
of goodwill, and investing in reputation through Public Relations; public policies, market analysis and studies of regional development
through tourism – to mention some of the possibilities linked only to the Department of Public Relations, Advertising and Tourism
(CRP, initials in Portuguese). To go further, we have:
- Department of Performing Arts: involving initiatives related to the market (cinema, musicals, soap operas, miniseries) and nonmediated popular culture (theater festivals, folk fairs, carnival etc.).
- Department of Fine Arts: expressions such as painting, sculpture, engraving, and multimedia and intermedia, generally associated
with museums, churches, palaces, art galleries, but also relevant to the art market – in its technical reproducibility in a capitalist
context, according to the view of School of Frankfurt.
- Department of Information and Culture: librarianship understood as management of information in support of books, in analogical
and digital libraries, but mainly by the expansion of the possibilities of other media, and by the extension of the concept of text,
allowing to glimpse everything while data and information treated by software and machines that are specially developed for the
production / localization of knowledge.
- Department of Journalism and Advertising: creation of value by publishing news and knowledge, newspapers and magazines as
large corporations, employing hundreds or thousands of employees (e.g. CNN, Bloomberg, BBC, Veja etc.), with graphic industries of
notable dimensions, part of which is linked to the book market, but also generating social value through the role of transparency,
oversighting, and access universalization to public interest information.
- Department of Music: with its qualifications in singing, composition, regency and instrumentation, it provides the necessary human
capital to cinema, advertising, television, radio, propaganda (gingles of campaign), events (Lolapallooza, Rock in Rio, Carnival),
phonographic (DVDs, CDs), concert halls (symphonies, orchestras, jazz clubs) etc.
- Department of Cinema, Radio and Television: it is worth adding here that such modalities have migrated to the internet, with Netflix
and YouTube generating their own content to compete with traditional cinema and television, and MySpace and Vevo producing the
same outcomes if compared to the music industry. The economic power of media groups, via conglomerates which operates
concurrently in Hollywood, Wall Street, Broadway and Barnes & Noble (or Amazon), is more than perceptible.
- Department of Communications and Arts: its course in Educommunication serves to illustrate the role of teaching and research in
the Creative Economy, partly understood as research and development, partly as training.
69
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In a schematic way, the contributions from FAU and POLI can be presented as follows: according to Richard Florida, several authors
have worked with the concept of creative hub / city / region, an environment planned and designed to attract and maintain the
creative class, supposedly capable of boosting the local economy. This concept naturally evokes urban planning, but also architectural
work for the conception of intelligent and sustainable buildings / hubs / districts – from a socio-environmental and technological
point of view. On the other hand, the design industry is particularly important in the Creative Economy, not only because more
attractive products sell more, but above all because of the productivity gains with ergonomics and the savings from ‘smarter’ new
microchip designs. In relation to POLI, it can be added:
- Department of Computer Engineering and Digital Systems: in its line of research "information systems and computational
applications", it addresses topics such as internet of the future, software engineering and database management applications; also
in its line of research "organization and computational systems", it works with architecture of computers, development of hardware
and networks of wireless sensors; finally, digital games are included in its third line of research, "computer methodologies".
- Department of Engineering of Electronic Systems: here the following lines of research are highlighted – bioinformatics, microwaves
and optoelectronics and interactive electronic media; that have been producing advances such as the electronic nose, the electronic
taster, the virtual reality cave and telemedicine, just to name some projects.
- Department of Telecommunication Engineering and Control: in its three research laboratories, develops robotics projects,
mathematical models applicable to finance and biology, mobile communication, artificial neural networks, voice signal processing,
neurological and cardiological diagnostics etc.
In all these cases the importance of knowledge and technology generated by information and communication available in a society
is evident. The information side includes databases in natural language (e.g. Portuguese and English) and in artificial language (e.g.
mathematics and binary codes), but also the processing of radio, optical and other signals. The communication side, however, is on
the effort of people and machines to translate all available information into utility and value, to society and to the economy. In this
sense, communicational capital derives from a multidisciplinary effort to produce social meaning and economic value from data
(information), which, exempt from communication, says zero to nobody (people) or to nothing (machines).

4. COMMUNICATIONAL CAPITAL: ORDER OF MAGNITUDE
Although the ideal was to measure communicational capital unequivocally, the truth is that such a challenge would be doomed to
failure – because of its eminently immaterial nature (a trait that also affects part of other components of the Creative Economy).
However, it is possible and desirable to propose an order of magnitude, that is, to infer or deduce the aggregate value it produces,
the proportion of the wealth it generates. This can be done both by assessing the material or energetic infrastructure it requires
(investment side and contracted inputs and throughputs), and by assessing the wealth (material and intangible) it engenders. For the
sake of introduction, the following general formula can be proposed:
(a) TW = MW + IW
Where TW is total wealth, MW is material wealth, and IW is immaterial wealth. Here, one can try a monetary unit of measure, e.g.
dollar, or another type of welfare unit, such as the human development index (HDI) (which includes a third part of any monetary
unit), or happiness index, or yet another. The important thing to keep in mind is that not all existing economic wealth is material; and
some examples already known include brand, reputation, goodwill, legitimacy, support etc. In this sense, communicational capital
resembles social capital, human capital, intellectual capital, and so on, with which it has a close identity. Anyway, one can further to
propose a general formula for the wealth produced by the main sectors of the Creative Economy (CE):
(b) CE = ECA + FAU + POLI
Formula (b) says only that the richness of the Creative Economy comes from its sectors, which, by way of illustration, are presented
as belonging to one or another of the university’s units. Therefore, assuming that the three units of the University of São Paulo gather
the most representative sectors that integrate the Creative Economy, it is fair to say that the value of the new economy comes from
the departments, courses, laboratories, and lines of research belonging to ECA, FAU and POLI, whenever they align themselves with
the Creative Economy, acting as a proxy for it by their approach and treatment. Thus, it would be possible to rewrite formula (b) as
follows:
(c) vCE = TW (ECA + FAU + POLI)
(d) vCE = (MW + IW)(ECA + FAU + POLI)
(e) vCE = ECA(MW + IW) + FAU(MW + IW) + POLI(MW + IW)
Formula (c) states that the value of the Creative Economy (vCE) comes from the total wealth (TW) generated predominantly by three
of its collective sectors (ECA, FAU and POLI). Formula (d) only replaced formula (a) into TW, noting that total wealth (TW) is the sum
of material wealth (MW) and immaterial wealth (IW). Finally, formula (e) separated the terms, just to show that ECA generates both
material and immaterial wealth; the same being true for FAU and POLI. Given that the ECA consists of department and lines of
research which, as subunits, help to compose it as an aggregate of the Creative Economy, it is equally feasible to present the following
formula:
(f)

vECA = TW (CAC + CAP + CBD + CCA + CJE + CMU + CRP + CTR)

(g) vCRP = TW (PR + ADV + TOUR)
(h) vCRP = (MW + IW) (PR + ADV + TOUR)
(i)

vCRP = PR(MW + IW) + ADV(MW + IW) + TOUR(MW + IW)

312

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Formula (f) is the version of formula (c) for ECA, and no longer for the whole Creative Economy. It says only that the total value
generated by ECA comes from its subsectors, represented here by its 8 departments. The formula (g) is the version of the formula (c)
for the sub-unit CRP, the Department of Public Relations, Advertising and Tourism, which is composed of distinct areas: public
relations (PR), advertising (ADV) and tourism (TOUR). Formula (h) has substituted formula (a) into TW; and finally, formula (i) states
that the value generated by the CRP is composed of the material wealth and immaterial wealth produced by each of its component
areas. For example:
(j)

vADV = (MW*ADV) + (IW*ADV)

(k) vTOUR = (MW*TOUR) + (IW*TOUR)
(l)

vPR = (MW*PR) + (IW*PR)

Formula (j) states that the value generated by advertising comes from both the material wealth generated by advertising (e.g.
increased customer sales, increased share of companies investing in advertising vis a vis competitors who invest less or do not invest,
increased advertising revenues, increased jobs in the industry etc.) and the immaterial wealth generated by advertising (e.g. greater
recall of brands, improved legitimacy in a community etc.). Similarly, formula (k) does the same for tourism, which generates material
wealth (e.g. revenue for hotels, restaurants, transportation companies, museums, concert halls etc.) and intangible wealth (e.g.
appreciation for the locality, respect for cultural, human, and linguistic diversity etc.).
The formula (1) specifically addresses the public relations case, and is particularly interested in the high intensity of communicational
capital it incorporates. In spite of the material wealth generated by PR (e.g. companies income, their share of GDP, the number of
jobs generated, the average salary of professionals, the amount of suppliers, inputs and throughputs mobilized by the sector etc.),
this is certainly overcome by immaterial wealth inherent to the activity (e.g. cultivation of mutually beneficial relations, conflict
management, consensus building, convergence of interests, translation of opposing world views, promotion of tolerance, promotion
of cooperation etc.). These examples adequately illustrate where the challenge for quantifying the Creative Economy lies; exposing
even the difficulties of less ambitious proposals of measurement, as of the present one, with the intention of only indicating an order
of magnitude of the generated value.

5. COMMUNICATIONAL CAPITAL: THE CARBON-SILICON DIALOGUE
In his seminal paper, Fogg says: "I propose that today's computers function in three basic ways: as tools, as media, and as social
actors" (1998, p. 226). This new reality permeated by artificially intelligent agents is important on several levels: first, software is
encoded in artificial languages (e.g. Prolog, C ++, HTML, Java, etc.) by native people in natural language, thus a communication that
generates information, so to speak; second, machines have been programmed to communicate, which presupposes modeling
communication or reaching it artificially through evolutionary stages (NOBRE, 2008); third, machines have been programmed to
learn, evolve and self-reprogram themselves through genetic algorithms (GA), eventually becoming totally different from the first
code they received (MATUCK; NOBRE, 2016); machines have become autonomous and independent producers of goods and services
that are part of the Creative Economy, such as songs, paintings, poems, sculptures, architectural plans (NOBRE; MATUCK, 2016a),
and of economically interested communicative interactions with the purpose of persuading and selling (NOBRE, 2008); finally, fifth,
machines have been programmed to inspect the internet and organize data for commercial purposes, namely in a process where
information generates communication (something that makes sense to someone).
From the point of view of the Creative Economy, artificial communication and artistic agents are relevant because, in principle, they
create economic wealth: both as a highly intensive sector on creativity and technology (robotics, software, hardware), which itself
requires substantial investments in personnel and capital; as well as by their ability to be creative by themselves, producing
autonomously artistic works and patentable goods (for artificial creativity and artificial artists, see Matuck and Nobre, 2016; for the
possibility of granting copyright and patent for machines, see Nobre and Matuck, 2016a). In fact, machines with artificial intelligence
(within Fogg's proposal) become active economic agents: they demand and supply wealth and value, with little or no human
intervention.
To the extent that machines are programmed to socialize, communicate, persuade, and sell (NOBRE, 2008), and that we, carbon
agents, tend to treat them as equals (REEVES; NASS, 1996), one should investigate the extent to which they would contribute to raise
or erode personal / corporate communicational capital; for example, machines at the services of companies may possibly induce in
error, emulate mistrust, to lie, etc. (NOBRE, 2008, NOBRE, MATUCK, 2016a). In addition to examples of machines capable of producing
journalistic news (CARLSON, 2015), engaging in public relations for political purposes (MOREL, 2005), and providing intelligent
telemarketing services, there is a whole range of possibilities in the dialogue between agents of carbon and silicon, including machines
that learn from (and teach to) people (NOBRE; MATUCK, 2016). In short, the communicational capital artificially generated and
managed is already a reality.

6. COMMUNICACIONAL CAPITAL: BACKGROUND AND LITERATURE
In addition to the different terminologies used – such as relational, communication or communicational capital (MATOS; NOBRE,
2009) – the attempts to elaborate a "concept-synthesis" of communicational capital do not focus on the same core: sometimes they
emphasize information, sometimes communication. While Tarcza (2010, p.278) defines, for example, communicational capital from
the amount of information circulating, Pereira and Fossá (2013, p.1-2) approach the concept from a deliberative angle in an
empowered social group. That is, if in the first case we have a mechanistic and empiricist approach to communication, in the second
example there is a critical and community component that no longer deals with data, but with the collective capacity to make publicinterest decisions. In this sense, the definition of Pereira and Fossá is close to the effect of communication, due to its interactional
base (see Table A).
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The interactional emphasis over the term ‘communicational capital’ elicits a second distinctive operation, when we ask who is
involved in this sharing. As in the Creative Economy, the exchanges involve individuals and machines. In this process, transformations
occur, translations are performed (between codes and languages). The entry of machines (and softwares) on the stage, by
accelerating the communicative exchanges, completely changed the way capital (in general) is structured. In terms of
communicational capital, it imposed speed on communicative encounters (and disagreements). Thus, the interaction involving
people and resources, through which information circulates with the potential to cause consequences for its stakeholders, has also
gained an intensity that has to do with the flow of connections.
In this effort for conceptualization, it is important to observe the following: the definition of the term ‘communicational capital’ has
nothing to do with a new context that contrasts with an "previous". Every concept, however, is born of a given episteme, which marks
its conditions and matrices of elaboration. As 'communicational capital' is still a relatively recent object of research, it is inevitable
that we relate it to the historical moment in which it arises, and how it has motivated individuals to reflect upon themselves. In this
case, the context is in fact influenced by the set of transformations that mark both the forms of reproduction of the capital, and its
internal relations. Therefore, it becomes inevitable to include these questions in an attempt to define the object of study.
What is especially important to distinguish here is the currently poor manageable character of communicational capital. Even in the
case of specific interests, involving resources, structures, people, norms and discourses, communicational capital does not exist
immanently. Organizations can at the best create the conditions to try making it viable. But it only occurs in interaction, in act.
Undoing the interaction, there are perceptions, informations, possible extensions of a social network.
Thus, unlike social capital, understood as the resources related to "the possession of a durable network of more-or-less
institutionalized relations of inter-acknowledgement and inter-recognition" (BOURDIEU apud MATOS, 2009, p.35), communicational
capital does not exist in advance. It is triggered by encounters; since communication produces the bonding effect among individuals
of a given social network. Many authors link such concept to the possession of an asset with the following contours:
- Resources: used for the communication in / of organizations (BEER, 2014, p. 141-142; KHOZANI; ALVAR, 2016, p.1289; 1291) and
usually triggered by marketing teams (CIPRIAN et al., 2012, p. 687; FRAGOULI, 2015, p.43). Viana (2007, 2013, 2013a) cites the
communicational capital as an investment applied directly into companies’ communication, while Peixoto (2011) relates it as coming
from the possession of media groups.
- Actions and strategies: focusing on the commercial interests of companies (CÓRDOVA et al, 2016, p. 77) and in the management of
image (MAČERINSKIENĖ; SURVILAITĖ, 2012, p. 84), adding value to brands and reducing investment costs. The actions are seen with
a capacity to influence the assessments on organizations' bankruptcy (JALALI et al., 2013, p.2983) and investments’ return (ZADEH et
al., 2014: 81-82).
- Effects: here the emphasis is on the broad consequences for companies (KHOZANI; ALVAR, 2016, p.1292), in terms of competition
or financial health (GHADERI et al., 2015, p.868), but with particular attention to the enrichment of its human capital, favouring
internal entrepreneurship (ROUHOLAMINI et al., 2015, p.311), the commitment, the learning (KAKOOEI; ALINAJAFI, 2016, page 37)
and the performance (RAFIEI et al., 2012, p. 3549).
- Structure: Siah (2014), Allameh et al (2013) and Rafiei et al. (2012) are concerned with securing ‘communicational capital’ in a
tripartite dimension of capital in organizations (other than human and structural).
- Relationships: finally, the relational approach to communicational capital stands out for its consideration of interactive and
cognitive aspects (MAČERINSKIENĖ; SURVILAITĖ, 2011, p.267), especially before its imbrication with social capital (BARBOSA; CASTRO,
2012, p.4; CASTRO, 2011).
Table A: Different Approaches to Communicational Capital
Author

Text

(Tarcza, 2010, p.2378)
(Beer, 2014, p. 141-142)

communicational capital (.) is the total amount of information disseminated
Communication capital is understood as an asset and resource(.) It also comprises communication
systems, (.) competencies and relations(.)
Communicational capital deals with (.) marketing activities: sales promotion, public relations,
advertising, and personal selling.
Communicational Capital (Marketing Investments)
The third category of the classification of intellectual capital is customer capital or
communicational capital.
There is a significant relationship between communicational capital management and the
employees’ entrepreneurship.
Three categories of intangible assets: human capital, structural capital and communicational
capital.
The third dimension (of intellectual capital): Communicational Capital
There is a positive and significant relationship between communicational capital and staff
performance.
the communicational capital has greater impact on the return on assets and return on equity.
Communicational capital has significant relationship with organizational learning (and) with
organizational commitment.
The construction of a socio-environmental communicational capital demands a citizen journalism
Communicational capital (customer): (its origin) is known as the relationship between the
members in a special group or class.
communicational capital helps to create an excellent image of a company, and customers are more
reliable and loyal. It gives a company a competitive advantage, and value added is increased.
relational capital (.) is comprised of social capital, communicational capital and brand equity.

(Córdova et al., 2016, p.77)
(Fragouli, 2015, p. 43)
(Rafiei et al., 2012, p. 3549)
(Rouholamini et al., 2015, p. 311)
(Siah, 2014. p. 12)
(Allameh et al., 2013, p. 72)
(Zadeh, 2014, p. 814, 816)
(Zadeh et al., 2014, p. 81-82)
(Kakooei; Alinajafi, 2016, p. 37)
(Mazzarino; Turatti, 2015, p. 391-392)
(Jodaki; Abdeyazdan, 2015, p. 13-14)
(Mačerinskienė; Survilaitė, 2012, p. 84)
(Tamošiūnienė; Survilaitė, 2015, p. 2-3)
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(Ciprian et al., 2012, p. 687)
(Jalali et al., 2013, p. 2983)
(Khozani; Alvar, 2016, p. 1289, 1291)
(Khozani, Alvar, 2016, p. 1292)

(Ghaderi et al.; 2015, p. 868)
(Ghaderi et al.; 2015, p. 869)
(Mačerinskienė; Survilaitė, 2011, p. 267)
(Mačerinskienė; Survilaitė, 2011, p. 268)
(Mačerinskienė; Survilaitė, 2011, p. 270)
(Mačerinskienė; Survilaitė, 2011, p. 273)
(Viana, 2007, p. 14)
(Maia, Cançado, 2013:2)
(Peixoto, 2011, p. 85-86)
(Viana, 2013, p. 67)
(Barbosa, Castro, 2012, p. 4)
(Castro, 2011, p. 68-69)
(Castro, 2011, p. 71)
(Viana, 2013a, p. 4)
(Oliveira, 2012, p.51, 54)
(Pereira, Fossá, 2013, p. 1-2)
(Pereira, Fossá, 2013, p. 6)

Communicational capital includes those resources destined to communicate with the outside by
means of marketing activities, such as promotion, advertising, public relations etc.
the assumption that “communicational capital influences bankruptcy rank” is confirmed.
communicational capital (relation with raw material suppliers and customers).
Communicational capital (.) consists of stability and customized loyalty and relation with costumer.
Customer satisfaction, financial health and price sensitivity are applied as the indices of this kind of
capital.
There is a meaningful relationship between communication capital and firms’ return.
(CC) = Average cost of advertisement
Revenue
communication capital (.) emphasises the importance of communication and relations
communication capital is related to brand equity and reputation capital.
High level and effective communication capital increase company’s value added.
25-49 percent of time and financial costs are reduced while effective communication capital is
performed at any company.
Communicational capital is that which is directed towards capitalist investment in communication
companies, that are increasingly oligopolistic.
Social management of the image of a locality. Being seen by the media is not always easy.
Communicational capital (.) owner of several media (Internet, newspaper, Radio and TV, especially
Rede Record (.)
Communicational capital reproduces dominant values and conceptions and aims for profit above
anything else.
A social capital of a relational or cognitive nature called communicational capital.
A social capital of a relational or cognitive nature, or, more specifically, a "communicational
capital".
How communication capital can be thought of as a proxie of social capital.
Communicational capital consists of a set of capitalist enterprises that produce communication and
culture as commodity or commodity form.
Socio-environmental communicational capital occurs through the public debate.
It is the communicational capital (.) in the empowerment of the group to search for decisions of
collective interest in the social context, be it local or regional.
The composition of communicational capital – such as brand, identity, and organizational culture.

7. RESETTING COMMUNICATIONAL CAPITAL
The most recent literature indicates that the attention of researchers to communicational capital has a specific location, which is the
context of organizations. The authors differ in relation to the source of this capital, its form of activation, and the main effects
produced by it. There is a consensus, at least among the cataloged references, that communicational capital produces positive
consequences in a variety of ways, and should therefore be evaluated within the perspectives of value added for companies.
Based on an initial corpus of texts on the theme until 2008, Matos and Nobre (2009) proposed a comprehensive concept for
communicational capital, with the aim of compiling the existing theoretical contributions in a still incipient field. The expression was
then defined as:
a conjunction of assets/structures/systems that in contributing to the institution and promotion of identity/image/culture, create an
environment of sharing and mutual support where information/relationships/conversations are generated in a way that develops
competencies and knowledge of the collective/ /community/social character, where the final objective is the creation of value for all
stakeholders. In summary, it is the material and symbolic bases to generate value through participatory and interactive social
processes, with such processes being manageable (MATOS; NOBRE, 2009, p.6).
These conceptual outlines were defined from the interpretation that had prevailed until then, which already emphasized the
transformation of tangible and intangible assets into value for the organizations. In recent years, however, there has been a
rearrangement in attempts to define communicational capital around the relational perspective. But this movement reveals some
sort of imprecision, whenever approaching it by the concept of social capital. This can be noticed in texts that linked the term to the
networks of conversations existing in companies, communities and interaction spaces, more generally, indicating human
competencies for relationships, or the idea of a certain "dowry" of the well-connected individuals (MATOS; NOBRE, 2009).
The rebalancing of the concept with a relational approach does not mean abandoning the reading of the ‘communicational capital’
as a stock of tangible and intangible resources. On the contrary, there is a significant relationship between the concept and
microeconomics; but the assets considered as belonging to communicational capital are now thought of in terms of the relationships
they encourage. On the other hand, the possession of this capital begins to be understood in a more flexible way. It is as if it can no
longer be so easily recorded in organizations' balance sheets. After all, communicational capital is fluid. It is among everything,
circulating in a given social group. It is also necessary to capture the interpretations that begin to extrapolate the context of the
organizations, situating the communicational capital in the environment of the wider social relations.
Considering all, a revision of the concept can be proposed as: communicational capital is a set of tangible and intangible resources
that circulate in organizations and social groups, through the sharing of information and perceptions. These exchanges contribute to
strengthen human and relational skills, resulting in value gains for organizations (when activated through communication activities
with their stakeholders), communities, and social actors.

CONCLUSION
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The idea of artificially intelligent machines acting as economic agents in the Creative Economy, generating value and wealth as
communicators and autonomous artists, is relatively original. The same goes for machines capable of innovation and scientific
discovery with little or no human intervention. Although the concept of communicational capital is still embryonic, its future in the
carbon-silicon dialogue opens up new and promising research possibilities. After all, machines capable of producing news stories,
acting in public relations campaigns, and participating in advertising initiatives, helping organizations and people to build social and
economic value, are asset-generating assets – both in the logic of the communicational capital.
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ABSTRACT
The size area is one of factors that influence the productivity of farms and their ambiguous relationship is an issue often discussed in
the industrial economy. In Portugal, the Demarcated Douro Region (DDR) is the oldest viticulturist region to be delimited and
regulated worldwide, characterized by very small (area less than 0.5 ha) and small farms (area between 0.5 and 5 ha). Usually this
trend is considered a limitative factor to the profitability of the wine farms. In order to access the verity of this sentence, this empirical
work intends to study the variation of wine productivity per land size (splitted in nine different farm size ranges) in DDR considering
his three distinctive areas (Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior) from 2010 until 2016. Since these available seven
observations were outnumbered by the nine variables of the model, the Generalized Maximum Entropy (GME) estimator was used
since it suits the need to solve an ill-conditioned problem. GME was applied with MATLAB (MATrix LABoratory) software alongside
the Bootstrap technique. According to the simulations larger farms (area greater than 20 ha) on Douro Superior and Cima Corgo
reveal higher marginal productivity given the current state of the region. On the other hand, Baixo Corgo’s results suggest that
medium-sized farms (area ranges between 2 to 5 ha) display higher marginal increments to the region wine productivity. According
to the study, the marginal productivity usually increases with farm size apart from a moderate setback within medium and large size
transition. This homogeneous behaviour between Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior suggests a similar return to scale
structure in the wine industry from whole Douro Region.
Keywords: Douro; farm size; productivity; wine sector; maximum entropy

A PRODUÇÃO DE VINHO NA REGIÃO DO DOURO: É IMPORTANTE O TAMANHO DAS EXPLORAÇÕES?
RESUMO
A área de uma exploração é um dos fatores que influencia a sua produtividade. Em Portugal, a Região Demarcada do Douro (RDD) é
a região vitivinícola mais antiga, delimitada e regulada a nível mundial, caracterizada maioritariamente por explorações com áreas
até 0,5 e entre 0,5 e 5 hectares (ha). Esta tendência é considerada um fator limitativo para a rentabilidade das explorações
vitivinícolas, sendo a relação, entre área e produtividade, uma questão muito discutida na economia industrial, devido à sua
complexidade e ambiguidade. Neste trabalho pretende-se estudar a variação da produtividade vitivinícola por dimensão da área de
vinha na RDD, cuja área de estudo é dividida em nove classes de área, considerando as suas diferentes sub-regiões (Baixo Corgo,
Cima Corgo e Douro Superior) e relativamente ao período entre 2010 e 2016. Uma vez que estamos na presença de um problema
mal-posto dado que as sete observações disponíveis foram ultrapassadas pelas nove variáveis do modelo, recorreu-se ao estimador
Generalizado da Máxima Entropia (GME). O GME foi aplicado com o software MATLAB (MATrix LABoratory) concomitantemente com
a técnica Bootstrap. De acordo com as simulações realizadas, as explorações com áreas de vinha de grande dimensão (mais de 20
ha) no Douro Superior e Cima Corgo revelaram maior produtividade marginal. Por outro lado, os resultados do Baixo Corgo sugeriram
que as explorações de média dimensão (entre 2 a 5 ha) apresentaram maiores incrementos marginais na produtividade de vinho. A
partir dos resultados deste estudo, observou-se que a produtividade marginal aumenta, em geral, com a área da vinha. Este
comportamento similar entre o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior sugere um rendimento à escala semelhante na
indústria vitivinícola de toda a Região do Douro.
Palavras-chave: Douro, produtividade, sector vitivinícola, tamanho da exploração, máxima entropia.

1. INTRODUCTION
Company’s size may influence the economic performance (Baumol, 1967) and it can be a competitive advantage. In agriculture sector,
the farm size affects the performance or productivity of the farm, but this relationship is controversial (Towsend et al., 1998).
There are about 570 million farms in the world, most of them smallholdings or family-operated with less than two hectares (Lowder
et al., 2014). Those small farms occupy 75% of the world’s agricultural land and 87% of them are located in Asia. Only 5% of
smallholdings are from Europe emphasizing the worldwide existing gap, which originates many social and economic differences.
However, the European farms recently enjoyed a period of considerable growth regarding to their average size (Oksana, 2005). This
trend is also observed in the Portuguese viticulture sector where the family-operated vineyard area has decreased in the last 20
years, due to the decrease of its number, and consequently the other farms average size increased (Delord et al., 2015).
The vineyard activity has a strategic importance for Portuguese and European agriculture sector. This country is the 11 th world wine
producer, 9th world exporter in value and the 6th largest European producer regarding production value and volume (OIV, 2016).

319

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
In Portugal, wine production has a great tradition, particularly in the DDR, the first viticulturist region delimited and regulated
worldwide, since 1756. DDR is located in the Northeast Portugal, in the Douro river basin and surrounded by mountains. Due to the
heterogeneity of climatic, topographic and soil characteristics, this region produces superior quality wines, mostly Protected
Denomination of Origin (PDO) having the unique and worldwide famous fortified wine, the Port wine. DDR is divided into three subregions: Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior (Magalhães, 1998), having approximately 250.000 ha of total area, of which
45.000 ha are occupied by continuous vineyards. The harvest of 2016/17, contributed with 22% to the Portuguese wine production
(1.336.612 hl), being the most representative wine region of the country (IVV, 2017a).
The viticulture sector of Portugal, DDR and their three sub-regions (Figure 1) are embodied mostly by farms with areas less than 5
ha. In Portugal, around 63% of the farms are less than 0,5 ha, nonetheless they represent only around of 9% of total area.
Comparatively to the country, DDR has fewer farms with areas less than 0,5 ha (only 48% of total farms) representing 6% of its total
area. On the other hand, farms with areas greater than 20 ha, only represent 1% of total farms of DDR and Portugal, corresponding
to 24% and 32% of its total area, respectively. Analysing the sub-regions of DDR, the Baixo Corgo has a higher percentage of farms
with an area between 0,5 and 5 ha, both in number and total area, oppositely to the Douro Superior. In addition, from 1989 to 2015,
the total vineyard area is slightly decreasing in DDR (IVV, 2017b). This fact might be due to the shrinking business margins and the
European Union (EU) supports of the farmers for uproot their vineyards and imposes a limit on the planting of new vineyards (Meloni
and Swinnen, 2013).
Figure 1: Farm size in the viticulture sector of Portugal and RDD in 2013, by classes of area. (a) Proportion of number of farms; (b)
Proportion of farm area (Data from INE (2014b) and IVDP (2010-2016a))

Sellers and Alampi-Sottini (2016) analysed the influence of firm size on the economic performance of Italian wineries, using profit,
productivity and efficiency measures with sampling 723 wineries for the year of 2013. The results showed that the size of the firm is
positively correlated with all indicators of performance and the company may achieve the optimum size and higher efficiency with
increasing returns to scale when the unitary costs are minimized (Sellers and Alampi-Sottini, 2016).
Other authors argue that the positive relationship between size and productivity is explained by the increasing returns to scale, which
means that when a farm increase its size (input), the production (output) increase proportionally more (Diewert and Fox, 2010; Sheng
et al., 2015).
In agricultural sector, economies of scale are more commonly associated with mechanization, especially when linked to highperformance (Gleyses, 2007). The technological progress and access to improvements can also explain why big farms have more
productivity, since them often have more capital available and easier access to finance than small farms to invest in new technologies
that allow reaching higher productivity levels (Hooper et al., 2002).
Another theory is that small farms may have more difficulties to conquer new emergent opportunities in the international market,
when larger volumes of goods are required and the market competition increases, their low production capacity caps the adjustment
possibility to these challenges (Productivity Commission, 2005; Sheng et al., 2015).
The positive relationship between the size and performance or productivity of a company is not always confirmed. As observed by
Marcus (1969) and Capon et al. (1990), only some industries display that type of results. In addition, an inverse correlation between
farm size and productivity was detected since Berry and Cline (1979), mainly concerning developing countries as pointed by Ghose
(1979), Chand et al. (2011) and Chen et al. (2011). However, Ghose (1979) arguing that the advances in technology is the main reason
for vanishment of this inverse correlation and Townsend et al. (1998) showed that this relationship was weak and inconsistent.
The authors considered that the main mechanism that contributes to the positive farm size and productivity relationship is the
advantage of larger farms in obtaining financial inputs and other non-labour inputs. In the viticulture sector, farm size increase may
be a consequence of the elimination of small-scale producers (Kroll, 1987) or it can also be an effect of the growth of some farm
holdings by planting new vineyards (Delord et al., 2015). Choi et al. (2016) studied the production efficiency of emerging vineyards
in the 14 Northern U.S. States and concluded that even though it exists a positive relation between productivity and farm size, they
found a negative relationship being more marked for the youngest vineyards. This trend is explained for the accumulated experience
present in vineyards with longer histories that improves their production efficiency.
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However, the productivity not only depends on farm size but on other yield enhancing inputs, as fertilizers, crop choices, seed
selection and access to irrigation and technology (Chand et al., 2011). Due to the unfeasibility to include all this inputs, land
productivity is an indicator very used in some studies (Ghose, 1979; Hossain and Hussain, 1977) as a partial measure of productivity,
because it relates the output to a single input. Coelli et al. (2005) and Townsend et al. (1998) include all inputs using the total factor
productivity.
This paper aims to analyse the influence of farm size on wine production in three sub-regions of DDR (Baixo Corgo, Cima Corgo and
Douro Superior), considering the land productivity. To attain this, we explore some GME estimators using nine classes of size area for
the referred sub-regions.
The article is divided in four sections. The first one displays an overview about the DDR and a brief literature review regarding the
influence of firm size on productivity. Section 2 acquaints the available data and introduces the chosen methodology supported by
relevant references and mathematical formulations. Next, the GME results are exposed and the gathered output is analysed. Finally,
section 4 summarizes the main conclusions and suggestions for further improvement.

2. DATA AND METHODOLOGY
To achieve the purpose of this work, we used the available data from the IVDP (2010-2016a, b), between 2010 and 2016. The data
split the farm size within three sub-regions of Douro (Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior) in nine different categories.
Summarily, we have seven observations from each Douro’s sub-region, 21 in total, and nine variables (farm sizes).
From the ordinary least squares (OLS) methodology point of view our featured problem is underdetermined. This situation can be
surpassed using Maximum Entropy (ME) methodology, namely the GME estimator, widely used in problems which the number of
unknown parameters exceeds the number of observations, and models with small samples sizes. Some examples of applications of
the ME principle can be found in Dionísio et al. (2008), Golan and Dose (2001), Miller and Horn (1998).
Taking the concept of entropy developed by Shannon (1948), Jaynes (1957a, b) proposed the ME approach, which seeks information
within the data without imposing arbitrary restrictions. Taking that in consideration, Golan et al. (1996) developed the GME and the
Generalized Cross Entropy (GCE). Golan and Perloff (2002) suggested the Generalized Maximum Entropy-(α) (GME-(α), α accounts
an higher order GME) replacing Shannon's (1948) formulation of entropy for Rényi (1970) and Tsallis (1988). Since those estimators
manage to overcome the lack of data problem, they became a viable alternative for the classical approach OLS.
Excessive variables regarding high polynomial extension may also be avoided by other methods such as the different types of Neural
Networks (NN) (see Gurney (1997) for further information) which also have been used extensively in real-world applications.
Nonetheless, since our main goal is to achieve straightforward interpretation of the estimated coefficients instead of an input-output
forecast, we found GME more suitable that NN to formulate our problem.
Due to the great adaptability of GME (and the other previously mentioned ME estimators), the following years after his creation
showed that those estimators had a legitimate spectrum of application in the economics field. Macedo et al. (2014) approached
state-contingent production frontier model with GME, GCE and GME-(α) estimators, comparing their performance against each other
and upon classical maximum likelihood methodology. Moreno et al. (2014) applied GME methodology on the Spanish industrial
electricity prices and Fraser (2000) used GME and GCE for a meat demand study in the United Kingdom. Sriboonchitta et al. (2015)
provided a consumer willingness-to-pay case study also using GME.
2.1 Generalized Maximum Entropy Estimator
In this subsection we will briefly overview the ME and GME estimator features.
According to the ME principle developed by Shannon (1948) and Jaynes (1957a, b), Χ is a variable with possible outcomes values 𝑥𝑘
with k going from 1 until 𝐾. Associated to those possible outcomes there are probabilities 𝑝𝑘 where ∑𝐾
𝑘=1 𝑝𝑘 = 1. We also define 𝒑
as a 𝐾-dimensional vector with the chosen probabilities 𝑝𝑘 . Therefore and being 𝑦 the average value of 𝑋, 𝑦 = 𝐸(𝑋), and given the
ME principle we can present the following objective function:
max 𝐻(𝒑) = −𝒑𝑇 log 𝒑

(1)

Subject to the following data consistency and additivity constrains:
𝑦 = −𝑿𝑇 𝒑

(2)

−𝒑𝑻 𝟏

(3)

1=

Where 𝑿, 𝒑 and 1 are K-dimensional vectors, being 1 a vector of ones. The maximization problem can be solved analytically with the
Lagrangian Method (see Sokolnikoff and Redheffer, 1966). There is also a popular ME application called the "die problem" which can
be found extensively in the literature, although we refer Wu (2009) as a proper suggestion for the die problem understanding.
GME presents a generalized ME solution to the inverse problem of the regression framework. Regarding the following equation (4),
where 𝑦 is a 𝑇-dimentional vector, 𝑿 is an 𝑇 × 𝐾 design matrix, both of them are observed, 𝛽 is an K-dimentional vector of unknowns
and finally 𝑒 is an T-dimentional vector of disturbances, also unknown.
𝑦 = 𝑿𝛽 + 𝑒

(4)

It should be noticed that 𝑒 compiles one or more sources of noise in the observed system. GME reparametrizes 𝛽𝑘 as expectations
of random variables with compact supports and M possible outcomes, where 2 ≤ M < ∞. Therefore 𝑧𝑘 = [𝑧𝑘1 , . . , 𝑧𝑘𝑀 ]T is the
mentioned support vector with 𝑧𝑘1 and 𝑧𝑘𝑀 representing the extreme values (lower and upper bounds). 𝛽𝑘 can be expressed as a
convex combination, 𝛽𝑘 = ∑𝑀
𝑖=1 𝑝𝑘𝑖 𝑧𝑘𝑖 , with positive coefficients 𝑝𝑘 = [𝑝𝑘1 , . . , 𝑝𝑘𝑀 ] corresponding to the probabilities, whose
values sum to one.
The reparameterization is given by equation (5), where Z is an 𝐾 × 𝐾𝑀 matrix and p is an KM-dimensional vector of probabilities.
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𝒛1𝑇
𝜷 = 𝒁𝒑 = 𝟎
⋮
[𝟎

𝟎
𝒛𝑇2
⋮
𝟎

⋯ 𝟎
⋯ 𝟎
⋱
⋮
⋯ 𝒛𝑇𝐾 ]

𝒑𝟏
𝒑𝟐
[ ⋮ ]
𝒑𝑲

(5)

The reparameterization of the previously mentioned error term 𝑒 is somehow analogous to the β representation in probability and
compact supports,
𝑒𝑡 = 𝒗𝑻𝒕 𝒘𝒕

(6)
𝑇

where 𝑣𝑡 = [𝑣𝑡1 , . . , 𝑣𝑡𝐽 ] is a finite support for 𝑒𝑡 where 𝐽 represents the possible outcomes (2 ≤ J < ∞) of 𝑒𝑡 as a finite and discrete
𝑇

variable and 𝑤𝑡 = [𝑤𝑡1 , . . , 𝑤𝑡𝐽 ] is a 𝐽-dimensional vector of positive weights that sum to one (analogous to 𝑝𝑘 ). The nuclear
intention is to choose a set of error bounds, 𝑣𝑡1 and 𝑣𝑡𝐽 that for each 𝑒𝑡 , the value of probability 𝑝 = 𝑃(𝑣𝑡1 < 𝑒𝑡 < 𝑣𝑡𝐽 ) may be very
close to one. Following the previous statement, we can also represent the matrix form, Equation (7), for the error component (𝑇
unknown disturbances). V is a 𝑇 × 𝑇𝐽 matrix and 𝒘 is a strictly positive 𝑇𝐽-dimensional vector.
𝒗1𝑇
𝒆 = 𝑽𝒘 = 𝟎
⋮
[𝟎

𝟎
𝒗𝑇2
⋮
𝟎

⋯ 𝟎
⋯ 𝟎
⋱
⋮
⋯ 𝒗𝑇𝑇 ]

𝒘𝟏
𝒘𝟐
[ ⋮ ]
𝒘𝑻

(7)

Now, we can rewrite our initial model, Equation (4), as:
𝑦 = 𝑿𝛽 + 𝑒 = 𝑿𝒁𝒑 + 𝑽𝒘

(8)

Then, the GME estimator is defined by the following optimization model with objective function based on Shannon’s (1948) Entropy
and constrains.
max 𝐻(𝒑, 𝒘) = −𝒑𝑇 log 𝒑 − 𝒘𝑇 log 𝒘

(9)

subject to:
𝑦 = 𝑿𝒁𝒑 + 𝑽𝒘

(10)

𝟏𝑲 = (𝑰𝑲 ⊗ 𝑰𝑲 )𝒑

(11)

𝟏𝑻 = (𝑰𝑻 ⊗ 𝑰𝑱 )𝒘

(12)

The set of restrictions comprises a model constraints (10) and two additivity constraints (11) and (12), where ⊗ denotes the
Kronecker product. This optimization problem can be solved once more using the Lagrangian method (Sokolnikoff and Redheffer,
1966).

3. SIMULATION STUDY
In this section, computational results are presented and discussed. We applied GME with MATLAB software separately for each Douro
region. Each simulation compiles 𝑇 = 7 observations, which corresponds to the seven years, and 𝐾 = 9 independent variables, which
correspond to the nine different farm size considered from INE (2014a) (See Table 2).
Table 11: Area variables considered in our simulation of model
Variables

Farm Size (ha)

log (x1t)

Area < 0,1

log (x2t)

0,1 < Area ≤ 0,5

log (x3t)

0,5 < Area ≤ 1

log (x4t)

1 < Area ≤ 2

log (x5t)

2 < Area ≤ 5

log (x6t)

5 < Area ≤ 8

log (x7t)

8 < Area ≤ 10

log (x8t)

10 < Area ≤ 20

log (x9t)

Area > 20

The 𝑋 matrix (7 × 9) of explanatory variables compiles on each entry the total area value for each correspondent size. The 7dimensional vector of noisy observations 𝑌 assemble the wine production (litres). Our experiment overview three different support
intervals, 𝑧1 , 𝑧2 and 𝑧3 , with 𝑧𝑘 = [𝑧𝑘1 , . . , 𝑧𝑘𝑀 ]𝑇 were 𝑀 = 5, as suggested commonly on the previous bibliography (Macedo et al.,
2014; Moreno et al., 2014). The similarity between the previously mentioned bibliography and our empirical work is extended to the
error term reparameterization since we also settle the number of points (𝐽) equal to three and we apply the 3-sigma rule to settle
𝑇

the 𝑣𝑡 = [𝑣𝑡1 , . . , 𝑣𝑡𝐽 ] interval due to the lack of information regarding the error term.
To statistically validate our estimated coefficients, we perform the Bootstrap method (for further information see Efron and Tibshirani
(1993) and Rizzo (2008)). The chosen support vector assembles three different values for each zonal simulation 𝑧1 =
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[−0.5, −0.25,0,0.25,0.5]𝑇 , 𝑧2 = [−1, −0.5,0,0.5,1]𝑇 and 𝑧3 = [−2, −1,0,1,2]𝑇 . It should be emphasised that the support vector is
the same for each variable. Both dependent (wine production in litres) and independent variables (total area from each pre-defined
interval) are logarithmic. The error support vector is settled to 𝑣𝑡 = [−1,0,1]𝑇 according to the 3-sigma rule Pukelsheim (1994).
Table 12: Simulation results with support vector 𝒛𝟐 = [−𝟏, −𝟎. 𝟓, 𝟎, 𝟎. 𝟓, 𝟏]𝑻
Parameters

Area Size (ha)

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

β1

Area < 0,1

0,041044

-0,049453

-0,072642*

β2

0,1 < area ≤ 0,5

0,24175*

0,17772*

0,21848*

β3

0,5 < area ≤ 1

0,27487*

0,23004*

0,28309*

β4

1 < area ≤ 2

0,30244*

0,27588*

0,32916*

β5

2 < area ≤ 5

0,3289*

0,30461*

0,3655*

β6

5 < area ≤ 8

0,30007*

0,30276*

0,34303*

β7

8 < area ≤ 10

0,2934*

0,26856*

0,29587*

β8

10 < area ≤ 20

0,3179*

0,30797*

0,36679*

β9

Area > 20

0,31886*

0,33004*

0,40286*

(*) Statistically significant results for a 5% level of significance. Source: Own elaboration with IVDP (2010-2016 a, b) data.

We have used three different 𝑧𝑘 values but we only show results of 𝑧2 = [−1, −0.5,0,0.5,1]𝑇 since the other are quite similar. 𝑧1 and
𝑧3 simulation results are in appendix 1.
Regarding the simulation results, there is a quite similar behaviour between the three Douro regions. The coefficients present a
nominal growing trend when the farms size increase (from β1 to β5), corroborating increasing returns to scale as the size of the farm
increases. Although, from β6 to β9 the area contribution gets less volatile with a decreasing slope until β7 and increasing afterwards
indicating a hybrid return to scale configuration for medium to large size farms. It is also worth to notice the negative coefficient on
β1 (farms with less than 0,1 ha) for the Douro Superior region. The main suspicion that we may arise is that small farms on Douro
Superior reveal such light-productivity that actually harm the overall wine production from the region. Both Cima Corgo and Douro
Superior sub-regions reveal an higher coefficient for their larger farms β9 (with more than 20 ha) opposed to Baixo Corgo which
displays his higher one at β5 medium-sized (between 2 and 5 ha). The straightforward interpretation about this results lie on the fact
that both Cima Corgo and Douro Superior may benefit from higher farms in order to increase their overall marginal land productivity,
whereas Baixo Corgo region current state seem to ask for more medium-sized farms.
Table 13: Land productivity, in litres per ha, for each Douro’s region from 2010 to 2016
Region/Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baixo Corgo

4236

3059

3739

3959

3569

4501

3428

Cima Corgo

3807

3386

3048

3625

3360

3712

3273

Douro Superior

2229

1720

1656

2296

2320

2410

2083

Source: Own elaboration with IVDP (2010-2016b) data.

It is valuable to refer that many variables and contingencies are excluded from this study and each region has a different status quo
and productivity background (Table 4), in fact the productivity can vary across regions because of the resource quality (e.g. land
quality), climate and enterprise mix (Productivity Commission, 2005). Despite the geographical proximity of the three sub-regions of
DDR, they are different in resource quality, orography and edaphoclimatic conditions, which explains the differences of productivity
between these sub-regions (IVDP, 2010-2016a, b).

4. CONCLUSION
This empirical work studied the variation of wine productivity per land size (splitted in 9 different farm size ranges) in DDR considering
his three distinctive areas (Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior) from 2010 until 2016. Given the limited data and facing an
ill-posed problem with more variables than observations, we chose the GME approach to estimate how different farm sizes affect
the productivity on each one of the three Douro Regions. Even though minimalistic since there are many features on the wine industry
that determines the output we present results that suggest increasing return to scale roughly until two hectare farms, surpassing this
farm size the return to scale showed an hybrid back and forth innuendo.
According to the GME simulations farms with an area greater than 20 ha, on Douro Superior and Cima Corgo reveal higher marginal
productivity given the current state of the region, opposed to Baixo Corgo which our results suggest that (medium-sized) farms with
an area between one and eight ha, may display higher marginal increments to the region wine productivity. The statement that farms
with small areas display weaker marginal productivity might be correct and self-explainable since those farms (area less than two ha)
have been disappearing or expanding.
Further studies should be performed in order to validate and optimize farm-size structure on the Douro region since many features
and constraints were omitted on our GMES simulation. It's also plausible to apply other ME estimators like GCE and an higher-order
GME and compare new results. The number of explanatory variables can be increased and the problem would still be workable with
GMES but it would be also interesting to see it applied in bigger samples or in different locations.
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It should be noted that the less pronounced relief in relation to the other two sub-regions, which may lead to some reduction of
production costs due to its soil and climatic characteristics. Douro Superior is a sub-region, which, although it has had a limited winegrowing expression until now, has been subject of major investments, notably by the creation of new farms, which are sometimes of
considerable size. This trend is due to the improvement of road accessibility the very favourable orographic and climatic conditions
for vine growing Magalhães (1998).
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Appendix
Table A1: Simulation results with three different support vectors z1 =[-0:5;-0:25; 0; 0:25; 0:5]T , z2 = [-1;-0:5; 0; 0:5; 1]T and z3 = [-2;1; 0; 1; 2]T .
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ABSTRACT
Wine is considered a hedonic product, primarily because its consumption is an experience full of affection and emotion that convey
an authentic and unique mode to say something about the place of origin, tradition and culture. Presently, and with centuries of
tradition of vineyard cultivation, Portuguese wine producers /exporters rank an important place in world's top wine producers,
making the wine industry one of the most important sectors of its economy. The production/export of wine has mainly focused on
the tradition and worldwide demand of quality wine, aiming to create and promote a distinctive identity of Portuguese wine
reputation. Despite the stagnation of the wine consumers’ levels in the world, there is a trend of increasing the returns due the price
effect. This trend justifies an empirical analysis of the main price determinants to guide the valorization of the Portuguese wines both
in the domestic and foreign markets. The main objective of this preliminary research is to identify and evaluate the determinants
that have a greater impact on Portuguese wine prices. Based on data collected from wine guides and statistical publications, a hedonic
pricing model is estimated. Among all the identified determinants, the elements like reputation and tradition of Portuguese wine are
highlighted as those that produce a significant influence in wine price. Results of this study are expected to contribute to the wine
industry enhancement by providing useful information aiming to improve the producers’ strategies on wine prices.
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RESUMO
Em todo o mundo, o mercado do vinho está a sofrer alterações fundamentais, cada vez mais competitivo, com a entrada de novas
empresas produtoras de vinho. O vinho do Porto é um marco do vinho português. É um vinho fortificado produzido na Região
Demarcada do Douro (uma das primeiras regiões vitivinícolas demarcadas e regulamentadas do mundo) em condições físicas e
humanas muito específicas. O presente trabalho pretende verificar como a cultura (aferida pela nacionalidade) influencia o nível de
importância dos atributos do vinho, no momento em que o consumidor decide comprar uma garrafa de vinho. Os dados primários
foram obtidos através da aplicação de um questionário on-line. A amostra é constituída por 974 consumidores de vinho do Porto de
seis nacionalidades diferentes: França, Espanha, Portugal, Roménia, Inglaterra e Brasil. O efeito da nacionalidade no comportamento
dos consumidores, ao nível da importância dada aos atributos, é analisado recorrendo ao modelo logístico binário. Os resultados
indicam que a região de origem, o prestígio da marca e o design são atributos mais importantes para os consumidores Portugueses
(relativamente aos consumidores internacionais). Os consumidores internacionais estão dispostos a pagar mais por garrafa de vinho
do Porto, não sendo o preço um fator influenciador determinante na escolha do vinho. os resultados suportam a necessidade de ma
maior divulgação das marcas de vinho do Porto junto dos consumidores internacionais, já que este tipo de consumidores valorizam
o produto através de uma maior disposição a pagar pelo mesmo.
Palavras-chave: cultura, modelo logístico, preferências dos consumidores, vinho do Porto

UNDERSTANDING WINE CONSUMER BEHAVIOR: DOES CULTURAL IDENTITY MATTER?
ABSTRACT
Worldwide the wine market is experiencing fundamental changes, with the entry of new wine producing companies, which generates
greater competitiveness in domestic and international markets. The Port wine is a landmark of the Portuguese wine. It is a fortified
wine produced in the Douro Demarcated Region (one of the first demarcated and regulated wine regions in the world) under very
specific physical and human conditions. The present paper aims to ascertain how the culture (proxied by the nationality) influence
the level of importance of wine attributes, when deciding to buy a bottle of wine.The primary data were gathered through an on-line
questionnaire. A sample of 974 buyers/ consumers of the Port wine was obtained from six different nationalities: France, Spain,
Portugal, Romania, England and Brazil. The effect of nationality on consumer behavior, in terms of importance given to attributes,
was analyzed using the binary logistic model and bivariate statistics. The results indicate than origin region, the brand prestige and
the design are not important attributes for the international consumers. However, international consumers are willing to pay more
per bottle of Port win and price is not an influencing factor. Thus, it is necessary to increase the dissemination of Port wine brands to
international consumers, since these consumers value the product through a greater willingness to pay for it.
Keywords: consumers’ preferences, culture, logit model, Port wine

1. INTRODUÇÃO
O vinho é um bem complexo e de experiência, na qual a maioria dos atributos só são verificáveis no momento de consumo. Assim,
os consumidores seguem um conjunto de pistas extrínsecas para aferir a qualidade do produto, no momento de seleção do mesmo
(Aqueveque, 2015). A perceção da importância e da avaliação de cada atributo extrínseco depende de vários fatores: idade, género,
disposição a pagar, nível de envolvimento e nacionalidade (Lockshin e Corsi, 2012). A nacionalidade é um fator importante para a
diferenciação da cultura de consumo, dado que cada país tem a sua identidade (Mouret, et al. 2013). Países tradicionalmente
produtores de vinho tendem a ter consumidores mais envolvidos, relativamente a países novos no consumo de vinho (Sáenz-Navajas
et. al 2014). O processo de globalização é o grande impulsionador para a introdução de vinhos em novos mercados. Para tal é
necessário conhecer o comportamento dos indivíduos de forma a adequar as políticas e estratégias de marketing às suas
necessidades (Köhr, et al. 2017).Neste sentido, identificar o efeito da cultura, como um conjunto de crenças, valores e normas de um
determinado grupo, numa determinada localização geográfica, é fundamental para compreender os efeitos sociais subjacentes às
decisões de compra (Elliott e Tam, 2014).
O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzindo unicamente na região Norte de Portugal e comercializado em vários países,
dentro e fora da União Europeia. Desempenha um papel fundamental na economia Portuguesa, sendo considerado uma marca de
excelência de Portugal (IVDP,2017). O presente estudo analisa o efeito da nacionalidade na perceção dos atributos extrínsecos na
seleção do vinho do Porto, permitindo o delineamento de estratégias de marketing para as empresas produtoras deste bem. Para
isso, existe numa primeira parte de contextualização do efeito da cultura no comportamento de compra dos consumidores e uma
seção de desenvolvimento das hipóteses em análise. Na terceira parte, encontra-se a descrição das metodologias, seguindo-se a
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apresentação dos resultados e discussão dos mesmos. Por último, apresenta-se uma conclusão do trabalho realizado, com sugestões
para trabalhos futuros.

2. REVISÃO DA LITERATURA
A cultura define um conjunto de crenças, valores e normas de um determinado grupo. A cultura nacional orienta as atividades do
quotidiano, desempenhando um papel fundamental nos processos sociais subjacentes às compras (Dawar e Parker, 1994; Triandis,
1995). Duas escolas de pensamento surgem na literatura, para explicar as diferenças transculturais no contexto de compra e consumo
de bens. A primeira escola argumenta que os fatores culturais não influenciam significativamente o comportamento do consumidor
(Bannister e Saunders, 1978; Levitt, 1983; Dawar e Parker, 1994; Douglas e Craig, 1992). Defendem a existência de uma convergência
cultural, explicada pelas estratégias globais de marketing: campanhas de comunicação, distribuição global e adoção de alianças
estratégicas internacionais. Estes vetores de divulgação dos produtos superam as diferenças linguísticas, educacionais e outros
costumes, dada a sua abrangência e objetividade: segmentos específicos de consumidores e produtos. Para determinadas categorias
de produtos existe a preocupação de manter o design, a marca, com o objetivo manter os sinais de qualidade do produto e colmatar
as diferenças culturais (Elliott e Tam, 2014).
Numa outra perspetiva, surge a segunda escola de pensamento sobre a importância da cultura no comportamento dos consumidores.
Os defensores deste pensamento argumentam que os princípios culturais de cada indivíduo influenciam as preferências no momento
de escolha de um produto (Fournis,1962; Boddewyn, 1981; Fisher, 1984). Estudos demonstram que a valorização dos produtos
estrangeiros, por parte dos consumidores, varia de acordo com a cultura de cada país (Darling and Kraft, 1977; Cattin et al., 1982;
Honold, 2000; Bagchi et al., 2004).
O vinho é considerado um bem de experiência, dado que muitos dos seus atributos só são verificáveis após o consumo (Marques e
Guia, 2015). A conexão social ligada ao vinho, bem como aos diferentes contextos socioculturais em que o vinho é comercializado,
influenciam o comportamento do consumidor, bem com a perceção da qualidade do produto. Jiang (2011) estudou e expôs
diferenças na cultura de consumo de vinho entre a China e os países ocidentais. De acordo com o autor, na cultura chinesa o consumo
de vinho tem um status especial, ligado à dimensão humanista em poesia e literatura, enquanto que na cultura ocidental o consumo
de vinho centra-se no respeito e na apreciação do próprio vinho. No entanto, verifica-se que nos dias de hoje a cultura ocidental de
consumo de vinho tem um grande impacto na cultura chinesa, dado que o vinho foi introduzido na China pelo Ocidente. O mesmo
autor salienta o facto do vinho no Ocidente ser submetido a provas sensoriais, com o objetivo de avaliar as suas propriedades
sensoriais. Pelo contrário, na China o vinho é visto como uma ferramenta de comunicação e criatividade.
Wang et al. (2013) realçam que o consumo de cerveja europeia na China está associado positivamente com aos atributos origem,
marca, cor e textura. Por outro lado, o consumo está negativamente associado com a importância dada ao preço e álcool. A
valorização do consumo de vinho depende da história de consumo de cada cultura. O vinho é o coração dos costumes franceses e
tradições alimentares, o que leva a uma forte ligação da cultura francesa ao consumo deste bem, especialmente, à associação entre
vinho tinto e queijo. Em contrapartida, na Nova Zelândia os diferentes sabores de vinho estão relacionados com ocasiões de
relaxamento e diversão (Mouret, 2013).
A qualidade do vinho é um conceito multidimensional interligado com sugestões intrínsecas e extrínsecos do produto. Existe uma
influência das pistas extrínsecas na perceção esperada (antes de ser consumido) e na experiência (depois de ser consumido). Vários
estudos mencionam um conjunto de atributos extrínsecos que influenciam a compra: rótulo ; design: preço; região ou país de origem
(Thach e Olsen, 2015; Williamson, et al. 2016) . Por outro lado, os atributos intrínsecos estão ligados à qualidade sensorial do vinho,
tais como: aroma, fragância, textura (Chamarro,et al. 2015). A avaliação da qualidade através da perceção dos atributos do produto,
depende de inúmeros fatores do consumidor: idade, género, ocasião de consumo (Sasmita e Mohd, 2015). Estudos interculturais
tendem a demonstrar que a familiaridade com a país de origem leva a um aumento na preferência e perceção de qualidade
(Schnettler, et al. 2008). Em contrapartida, alguns estudos não mostram o efeito da cultura na perceção da qualidade (Verbeke e
Ward, 2006).
Sáenz-Navajas et. al (2014) estudaram a influencia dos atributos extrínsecos na perceção do qualidade do vinho, em duas regiões
vitivinícolas em dois países europeus com uma importante tradição vinícola: La Rioja (Espanha) e Côtes du Rhône (França). De acordo
com os resultados obtidos, a informação sobre o país de origem é uma pista extrínseca importante para os consumidores espanhóis
e franceses menos envolvidos, enquanto que os consumidores com maior conhecimento sobre vinho apresentam maior capacidade
para interpretar outras informações. Assim, as variáveis conhecimento/envolvimento e a nacionalidade são bons preditores da
perceção de qualidade.
Analisar o impacto da cultura dos consumidores na avaliação e perceção da qualidade do produto é importante, especialmente
quando as empresas têm como objetivo exportar os vinhos. O estudo intercultural permite desenvolver estratégias de marketing
capazes de melhorar o posicionamento do vinho no mercado externo (Sáenz-Navajas et. al., 2014). A produção de vinho,
especialmente a produção de vinho do Porto é importante para a economia portuguesa, contribuindo significativamente para a
criação de emprego e para a balança comercial (Duarte et. al., 2010). O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzido na região
Demarcada do Douro sob condições peculiares derivadas de fatores naturais e humanos. Este tipo de vinho distingue-se dos vinhos
comuns pelas suas características únicas: riqueza e intensidade dos aromas; alto teor alcoólico (geralmente entre 19 % e 22 % vol.) e
uma vasta gama de graus de doçura e variedade de cores. Pode ser dividido em duas categorias principais, de acordo com o processo
de envelhecimento: Standard e Especial. As categorias Standard incluem os estilos Ruby, Tawny, Porto branco e Rosé. Enquanto as
categorias especiais compreendem o Porto Late Bottled Vintage (LBV), Porto Vintage e Porto Colheita (IVDP, 2017).
2.1 Desenvolvimento das hipóteses
O presente trabalho pretende averiguar a influência das características dos indivíduos no comportamento de compra, especialmente
o impacto da cultura na perceção dos atributos extrínsecos do vinho do Porto. O objetivo central é averiguar se os consumidores
nacionais e internacionais percecionam os atributos do Vinho do Porto (preço; design, origem e prestígio), de igual forma (Bruwer,

328

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
et al. 2011; Madureira e Nunes, 2013). O nível de importância de cada atributo, no momento de compra, varia com inúmeros fatores
inerentes ao consumidor: idade; género; nacionalidade; disposição a pagar; envolvimento com o produto. A Figura 1 ilustra o
esquema conceptual seguido na elaboração do presente estudo. O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzido unicamente no
Norte de Portugal e consumido num vasto número de países. Assim, é interessante conhecer as preferências dos consumidores, de
forma adaptar as estratégias de posicionamento do vinho do Porto no mercado internacional. O Quadro 1 ilustra a formulação das
hipóteses de investigação, que sustentam o presente trabalho.

Figura 1: Estrutura conceptual do trabalho.
Quadro 6: Formulação das Hipóteses de Investigação que sustentam o presente trabalho
Hipóteses
H1. Preço
H1a- O género dos consumidores influência a importância do preço na escolha.
H1b- A idade dos consumidores influência a importância do preço na escolha.
H1c- A nacionalidade dos consumidores influência a importância do preço na escolha.
H1d- A ocasião de consumo a importância do preço na escolha.
H1e - O nível de envolvimento dos consumidores influência a importância do preço na escolha.
H2. Design
H2a- O género dos consumidores influência a avaliação do design na escolha
H2b- A idade dos consumidores influência a avaliação do design na escolha
H2c- A nacionalidade dos consumidores influência a avaliação do design na escolha.
H2d- A ocasião de consumo influencia a avaliação do design na escolha.
H2e- O nível de envolvimento dos consumidores influência a avaliação do design na escolha.
H3. Prestígio
H3a- O género dos consumidores influência a importância do prestígio na escolha
H3b- A idade dos consumidores influência a importância do prestígio na escolha
H3c- A nacionalidade dos consumidores influência a importância do prestígio na escolha.
H2d- A ocasião de consumo influencia a avaliação do prestígio na escolha.
H4e - O nível de envolvimento dos consumidores influência importância do prestígio na escolha.
H4. Origem
H4b- O género dos consumidores influência a importância da origem na escolha.
H4a- A idade dos consumidores influência a importância da origem na escolha.
H4c- A nacionalidade dos consumidores influência a importância da origem na escolha.
H4d- A ocasião de consumo influencia a avaliação do prestígio na escolha.
H4e - O nível de envolvimento dos consumidores influência importância da origem na escolha.
H5. Disposição a pagar (DP)
H5b- O género dos consumidores influência a disposição a pagar pelo produto
H5a- A idade dos consumidores influência a disposição a pagar pelo produto.
H5c- A nacionalidade dos consumidores influência a disposição a pagar pelo produto.
H5d- A ocasião de consumo influencia a disposição a pagar pelo produto.
H5e - O nível de envolvimento dos consumidores influência a disposição a pagar pelo produto.
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3. METODOLOGIA
3.1 Participantes e Procedimentos
Os dados primários foram obtidos através da aplicação de um questionário online. questionário encontra-se dividido em três partes.
A primeira parte compreende um conjunto de questões socioeconómicas (idade, género, situação profissional e nacionalidade). A
segunda parte visa avaliar os hábitos de compra e consumo e por fim, a terceira parte, pretende avaliar o nível de envolvimento com
o produto. Na avaliação dos hábitos de compra e consumo, os inquiridos foram questionados relativamente ao local de compra;
fatores que influenciam a compra (preço; design; origem e prestigio); ocasião de consumo e disposição a pagar. No nível de
envolvimento foi questionado qual o nível de conhecimento sobre vinhos que possui (sem conhecimentos; fracos; médios; altos e
muito altos). A amostra obtida corresponde a 974 consumidores de vinho do Porto, na qual 30% são consumidores internacionais A
Tabela 3 apresenta a caracterização sociodemográfica da amostra total. Os consumidores internacionais são oriundos da Roménia,
Inglaterra, França, Espanha e Brasil, o que permite uma heterogeneidade de culturas de consumo de vinho do Poro. De acordo com
os dados divulgados do Instituto do Vinhos do Douro e do Porto (IVDP, 2017), França é o principal mercado de comercialização do
vinho do Porto, seguindo-se Espanha (em 9º lugar) e Brasil (14º lugar). Inglaterra e Roménia não apresentam histórico de
comercialização de vinho do Porto.
Quadro 7: Caracterização Sociodemográfica da amostra obtida
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Características Sociodemográficas
Nacionalidade (%)
Portuguesa (nacionais)
Não-Portuguesa (internacionais)
Género (%)
Masculino
Feminino
Idade
Média
Intervalo de idades (anos)
18-24 (%)
25-34 (%)
35-44 (%)
Mais de 45
Situação Profissional (%)
Empregado
Desempregado
Reformado
Estudante

Total da amostra
69,6
30,4
60,7
39,3
45,7
18-36
6,2
20,8
16,0
57,0
85,1
3,3
8,3
3,3

3.2 Métodos
Para além da apresentação das estatísticas descritivas, procede-se à análise estatística bivariada recorrendo ao teste de quiquadrado, com o objetivo de identificar as diferenças entre os grupos, com base na nacionalidade e comportamentos de compra e
consumo. Por fim, recorre-se a um modelo de regressão logística binário, com o propósito de avaliar a influência dos atributos
extrínsecos na decisão de compra, considerando que cada atributo é uma variável independente dicotómica (sim/não). A vantagem
da utilização desta técnica centra-se no número de vezes que é utilizado para a análise da atividade individual em diferentes situações
de avaliação da eficácia de campanhas promocionais complexas (Liang, 2017). Neste sentido o modelo aplicado segue a seguinte
formulação:
ln(

𝑝𝑖
1−𝑝𝑖

) = 𝐴 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑖𝑗 , 𝑖 = 1 … 7 𝑒 𝑗 = 1, … ,974

[1]

Onde, 𝑝𝑖 é a probabilidade estimada quando a variável dependente toma o valor de um; 𝐴 é a constante; 𝛽𝑗 coeficiente esperado e
𝑋𝑖𝑗 é o valor da variável dependente. Note-se que o primeiro membro da equação [1] exibe linearidade relativamente aos coeficientes
de interesse. É um logaritmo natural da razão de probabilidades. A interpretação dos resultados advém do valor da razão das
probabilidades, com um intervalo de confiança de 95% (p-values < 0,05): a razão de probabilidades toma um valor superior à unidade,
indicando que a variável independente apresenta um efeito positivo sobre a variável dependente. No presente estudo refere-se que
as variáveis dependentes não influenciam a decisão de compra. Caso a razão de probabilidades tome um valor inferior verifica-se o
contrário.

4. RESULTADOS
4.1 Descrição das variáveis
O Quadro 4 apresenta as variáveis utilizadas no presente estudo. São utilizadas cinco variáveis dependentes, na qual quatro (preço;
design; prestígio e origem) correspondem aos fatores extrínsecos que influenciam a decisão de compra. Por sua vez, a última variável
dependente, visa aferir os determinantes socioeconómicos da disposição a apagar para adquirir uma garrafa de vinho. Ao nível da
descrição, para utilização nos modelos de regressão, todas as variáveis se encontram codificadas como variáveis dicotómicas (Sim
=0; Não =1), exceto a disposição a pagar que está codificada entre dois intervalos de valores (até 50€ =0 e mais de 50€ =1). No que
se refere às variáveis explicativas, encontram-se as características inerentes a cada individuo tais como: género; idade; nacionalidade;
nível de conhecimento enólogo e ocasião de consumo. A variável conhecimento sobre vinhos foi recodificada em duas categorias
“ter conhecimento” e “ não ter conhecimento” (explicar a agregação dos níveis). No mesmo sentido, cada categoria da variável
ocasião de consumo foi transformada numa variável (0;1).
Quadro 8: Descrição das variáveis para os modelos de regressão logística binária
Variável Dependente
Variável
Tipo
Preço
Dicotómica
Design

Dicotómica

Prestígio

Dicotómica

Origem

Dicotómica

DA

Dicotómica

Descrição
Sim (=0)
Não (=1)
Sim (=0)
Não (=1)
Sim (=0)
Não (=1)
Sim (=0)
Não (=1)
- 50€ (=0)
+ 50€ (=1)

Variável Independente
Variável
Género

Tipo
Dicotómica

Idade

Escalar

Nacionalidade

Dicotómica

CE

Dicotómica

Descrição
Feminino (=1) Masculino (=0)

Portuguesa (=0)
Não-Portuguesa (=1)
Sem conhecimento (=1)
Com conhecimento (=0)

Ocasião de Consumo
Indiferente

Dicotómica

Sozinho

Dicotómica

Em casal/família

Dicotómica

Amigos/colegas

Dicotómica
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Não (=1)
Sim (=0)
Não (=1)
Sim (=0)
Não (=0)
Sim (=0)
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Não (=1)

4.2 Caracterização da amostra em termos da nacionalidade
Face ao objetivo do presente trabalho, em averiguar o efeito da cultura no comportamento de compra dos consumidores, dois grupos
de inquiridos são analisados: Portugueses, nacionais, e não-Portugueses, internacionais. O Quadro 4 mostra a caracterização da
amostra face à nacionalidade dos inquiridos. Ambas as amostra são constituídas maioritariamente por homens, com idade superior
a 45 anos que se encontram no ativo. Relativamente à ocasião de consumo de vinho do Porto, os indivíduos de ambas as
nacionalidades privilegiam o consumo num meio mais intimista. Pelo contrário, existem diferenças ente o nível de conhecimentos
enólogos, onde os consumidores nacionais apresentam um maior nível de conhecimentos enólogos relativamente aos consumidores
internacionais. O local de compra também difere entre os consumidores nacionais e internacionais, constata-se que os consumidores
nacionais preferem adquirir o vinho do Porto em lojas especializadas, enquanto os consumidores internacionais em lojas de retalho.
Ao nível dos resultados do teste de χ2 verifica-se que Existem diferenças estatisticamente significativas entre ambas as amostras para
todas as variáveis explicativas ( idade, situação profissional, ocasiões de consumo, conhecimentos sobre vinho e local de compra),
com exceção da variável género.
Quadro 9:Caracterização da amostra em termos de nacionalidade e resultados do teste de χ2, entre consumidores nacionais e
internacionais
Nacionalidade (%)
Portuguesa
Género
Masculino
Feminino
Idade (anos)
18-24
25-34
35-44
Mais de 45
Situação Profissional
Empregada
Desempregada
Reformado
Estudantes
Ocasião de consumo
Sozinho
Em casal e família
Com amigos e colegas
Indiferente
Conhecimento enólogo
Sem conhecimentos
Fracos
Médios
Altos
Muito Altos
Local de compra
Lojas de retalho
Lojas especializadas
Aeroporto
Indiferente
***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

Não-Portuguesa

39,9
60,9

39,1
60,1

7
15
15
63

5
35
17
43

83,4
4,8
8,5
3,4

89,2
0,0
7,8
3,0

20
63
15
1

9
55
25
11

6
31
44
13
6

7
59
20
10
4

20
63
0
16

49
26
15
10

χ2

p

0,052

0,819

58,27

<0,001***

15,11

0,002**

74,92

<0,001***

72,05

<0,001***

206,66

<0,001***

4.3 Resultados de regressão logística binária
O Quadro 5 apresenta os resultados do modelo de regressão logística binária, tendo como base a variável dependente preço. Ou
seja, o primeiro modelo pretende identificar quais as variáveis que explicam a influência do preço na seleção do vinho. Pela análise
dos resultados, a probabilidade de o preço influenciar a compra está estatisticamente ligada com a idade; nacionalidade; nível de
conhecimentos enólogos e ocasião de consumo. Com o aumenta da idade dos indivíduos, aumenta a probabilidade de o preço não
influenciar a compra (em 1,02-0 vezes). Os consumidores internacionais têm uma probabilidade 3,082 superior aos consumidores
nacionais, em não serem influenciados pelo preço no momento de decisão de compra de um vinho. Não ter conhecimentos sobre
vinho, diminui a probabilidade de o preço ser um fator importante na decisão de compra.
Quadro 10. Parâmetros do modelo de regressão logística binária considerando como variável dependente o preço
Variável dependente: Preço
β
DP
Wald’s χ2
Exp(β)
Género
0,156
0,148
1,117
1,169
Idade
0,020***
0,005
15,373
1,020
Nacionalidade
1,126***
0,188
35,911
3,082
CE
-0,295*
0,154
3,674
0,744
Sozinho
-0,778*
0,403
3,717
0,460
Em casal ou família
-1,020**
0,378
7,288
0,361
Amigos e colegas
-1,538***
0,410
14,088
0,215
Constantes
1,800
0,822
4,794
6,048
χ2 = 65,61; CE- Conhecimentos enólogos ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05
Variáveis
independentes
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95% I.C. para Exp(β)
Inferior
Superior
0,875
1,562
1,010
1,031
2,133
4,453
0,550
1,007
0,208
1,013
0,172
0,756
0,096
0,480
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O design é um dos fatores que influencia a decisão de escolha dos consumidores de vinho. De acordo com o modelo de regressão
logística binária, as variáveis idade e nível de conhecimentos sobre o vinho influenciam a probabilidade de o design ser um não um
fator importante para a escolha, respetivamente (Quadro 6). Observa-se que um aumento da idade dos consumidores de vinho
proporciona um aumento da probabilidade em 1,040 vezes para o design não influenciar a decisão de compra. Pelo contrário, o nível
de conhecimentos enólogos aponta para um efeito contrário, ou seja, não ter conhecimentos diminui a probabilidade de o design
influenciar a compra, em 0,02.
Quadro 11: Parâmetros do modelo de regressão logística binária considerando como variável dependente o design
Variáveis
independentes

Variável dependente: Design

β
Género
-0,028
Idade
0,037***
Nacionalidade
0,035
CE
-0,579*
Sozinho
0,584
Em casal ou família
0,532
Amigos e colegas
0,293
Constantes
0,067
χ2 = 34,22; CE- Conhecimentos enólogos

DP
Wald’s χ2
Exp(β)
0,231
0,015
0,972
0,009
18,474
1,038
0,258
0,019
1,036
0,251
5,339
0,021
0,806
0,525
1,794
0,766
0,482
1,702
0,797
0,135
1.340
1,622
0,002
1,069
***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

95% I.C. para Exp(β)
Inferior
Superior
0,618
1,529
1,020
1,055
0,624
1,720
0,343
0,916
0,369
8,711
0.379
7,633
0,281
6,393

A região de origem constitui o leque de atributos extrínsecos que podem influenciar a escolha do consumidor, podendo ser um
sinónimo de qualidade do produto. Face aos resultados do Quadro 7, verifica-se que apenas o nível de conhecimentos enólogos
afeta, de forma estatisticamente significativa, a probabilidade dos consumidores levarem em consideração a região de origem do
vinho na escolha do vinho. Na qual não ter conhecimentos aumenta a probabilidade em 1,228 vezes, comparativamente aos
indivíduos que possuem conhecimentos, da região de origem não ser levada em consideração no momento de decisão de compra.
Quadro 12: Parâmetros do modelo de regressão logística binária considerando como variável dependente o Origem
Variáveis
independentes

Variável dependente: Origem

β
DP
Wald’s χ2
Exp(β)
Género
-0,212
0,197
1,157
0,809
Idade
-0,001
0,007
0,017
0,999
Nacionalidade
-0,376
0,224
2,820
0,687
CE
0,629*
0,216
8,469
1,875
Sozinho
0,355
0,491
0,524
1,426
Em casal ou família
-0,122
0,464
0,069
0,886
Amigos e colegas
-0,455
0,510
0,798
0,634
Constantes
1,942
1,027
3,575
6,975
χ2 = 19,290; CE- Conhecimentos enólogos ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

95% I.C. para Exp(β)
Inferior
Superior
0,550
1,190
0,989
1,012
0,443
1,065
1,228
2,864
0,545
3,732
0,356
2,200
0,233
1,725

No Quadro 8 encontra-se os resultados do modelo de regressão logística binária entre a variável dependente prestígio e as sete
variáveis independentes. Pela análise da mesma, constata-se que apenas a nacionalidade apresenta um valor de β estatisticamente
significativo. Indivíduos com nacionalidade não portuguesa tem uma probabilidade 1,576 vezes superior aos indivíduos nacionais
para não serem influenciados pelo prestígio da marca de vinho do Porto.
Quadro 13: Parâmetros do modelo de regressão logística binária considerando como variável dependente o Prestígio
Variáveis independentes

Variável dependente: Prestígio

β
Género
0,154
Idade
0,001
Nacionalidade
0,455*
CE
0,064
Sozinho
-0,527
Em casal ou família
-0,558
Amigos e colegas
-0,715
Constantes
1,810
χ2 =12,444; ; CE- Conhecimentos enólogos

DP
Wald’s χ2
Exp(β)
0,149
1,066
1,166
0,005
0,012
1,001
0,177
6,612
1,576
0,155
0,171
1,066
0,401
1,730
0,590
0,373
2,234
0,572
0,399
3,221
0,489
0,817
4,907
6,109
***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

95% I.C. para Exp(β)
Inferior
Superior
0,871
1,561
0,991
1,010
1,114
2,229
0,787
1,443
0,787
1,443
0,275
1,190
0,224
1,068

A disposição a pagar é um fator importante para a avaliação do comportamento do consumidor. O Quadro 9 mostra os resultados
obtidos da regressão logística aplicada, onde esta variável pode ser explicada pela nacionalidade; nível de conhecimentos sobre
vinho, consumo em casa ou família e consumo entre amigos e colegas. Para a nacionalidade, os indivíduos internacionais têm uma
probabilidade superior (1,023 vezes superior) aos consumidores nacionais, de pagar mais de 50€ por uma garrafa de vinho.
Adicionalmente, os indivíduos com menos conhecimentos sobre vinho têm uma menor probabilidade de pagar mais de 50€ por uma
garrafa de vinho do Porto. O não consumirem em casal ou família ou entre amigos aumenta a probabilidade de os indivíduos estarem
dispostos a pagar mais por uma garrafa de vinho.
Quadro 14:Parâmetros do modelo de regressão logística binária considerando como variável dependente o Disposição a pagar
Variáveis
independentes
Género

Variável dependente: Disposição a pagar
β
0,002

DP
0,243

Wald’s χ2
0,000
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Exp(β)
1,002

95% I.C. para Exp(β)
Inferior
Superior
0,622
1,614
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Idade
0,007
0,008
0,849
1,007
Nacionalidade
0,551*
0,265
4,325
1,735
CE
-0,790 **
0,270
8,577
0,454
Sozinho
2,466
0,469
27,648
11,779
Em casal ou família
2,604***
0,413
39,858
13,522
Amigos e colegas
2,677***
0,471
32,256
14,548
Constantes
-7,772***
0,990
61,649
χ2 =12,444; ; CE- Conhecimentos enólogos ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

0,992
1,032
0,268
4,697
6,025
5,775

1,024
2,917
0,770
29,536
30,352
36,662

5. DISCUSSÃO
Face aos resultados obtidos e às hipóteses levantadas no presente trabalho constata-se algumas convergências importantes, que vão
de encontro aos resultados de outros estudos, onde existe um efeito da nacionalidade, através da cultura inerente a cada sociedade,
no comportamento de compra dos consumidores. (Schnettler, 2008, Wang, 2013; Sáenz-Navajas, 2014; Williamson,2016)
O preço é um fator importante na seleção dos vinhos sendo, por vezes, encarado como sinónimo de qualidade. A idade, a
nacionalidade, o envolvimento com o produto (nível de conhecimentos sobre vinho) e a ocasião de consumo determinam a perceção
do preço como um fator importante no momento de decisão. Consumidores internacionais tendem a não levar em consideração o
preço no processo de escolha. O que pode ser explicado pela motivação em querer degustar um produto produzido unicamente em
Portugal, sendo considerado uma marca de Portugal. Note-se que, apesar do preço não ser um fator importante para a escolha, este
tipo de consumidores, na sua maioria, não procura lojas especializadas para o efeito. Adicionalmente, indivíduos mais velhos são
menos influenciados pelo preço, já que têm uma maior folga orçamental para este tipo de produtos. Uma vez que, os jovens são
caracterizados por consumir ocasionalmente e privilegiarem produtos a preços mais baixos. A perceção do preço no momento de
compra depende das ocasiões de consumo, uma vez que o vinho é um dos produtos com elevada conexão social. Adicionalmente
consumidores com menores conhecimentos têm maior probabilidade de serem influenciados pelo preço, na decisão de compra.
Resultado que vai de encontro com os estudos de (Thach e Olsen, 2015). Assim, os resultados corroboram todas as alíneas da hipótese
1 (ver Quadro1), exceto a hipótese H1a, ou seja, o género não apresenta qualquer efeito na perceção do preço como fator
influenciador da compra.
No que se refere à influência do design da garrafa e do rótulo na escolha do consumidor, verifica-se que esta se encontra determinada
pela idade e pelo nível de conhecimentos enólogos dos indivíduos. Desta forma-se constata-se que apenas duas alíneas da hipótese
dois (H2) são verificáveis: H2b e H2e. Ou seja, quanto mais velhos os consumidores, menor a importância dada ao design, o que vai
de encontro aos resultados de outros autores (Cardebat e Livat, 2016). Isto porque, os consumidores mais velhos tendem a ser mais
conhecedores e a dar mais importância a atributos extrínsecos ligados às características internas do produto. Relativamente o nível
de conhecimentos, não possuir conhecimentos enólogos diminui a probabilidade do design não ser considerado um fator importante
na escolha. Este resultado pode ser explicado pelo que os consumidores menos informados, não tendo conhecimento de outro tipo
de atributos, estão mais suscetíveis de serem influenciados pelo que vêm.
A região de origem é considerada na literatura como um fator importante na decisão de compra, uma vez que os consumidores
consideram uma informação relevante e uma boa pista de qualidade intrínseca do vinho (Chamarro,et al. 2015). Porém, como o
presente estudo recai sobre a decisão de compra de vinho do Porto, este é produzido unicamente na Região Demarcada do Douro.
Razão pela qual, não existem dados estatisticamente significativos das variáveis dependentes, na determinação da probabilidade de
influência da origem na compra. Exceto, o nível de conhecimentos enólogos, onde o desconhecimento diminui a probabilidade de
levar em conta a informação da região de origem na compra. Desta forma, das alíneas formuladas na H4 apenas a hipótese H3e é
estatisticamente significativa.
A hipótese quatro (H3) advém da influência do prestígio da marca na decisão de compra dos consumidores. Sendo que apenas a
variável nacionalidade afeta a perceção deste atributo. No entanto, os consumidores internacionais têm uma maior probabilidade
de não serem influenciados por este atributo. Este resultado pode assentar na falta de conhecimento das marcas de vinho do Porto
devido, por exemplo, à falta de estratégias de divulgação fora de Portugal. Assim apenas a hipótese H3c é verificada.
Por último, a disposição a pagar dos consumidores é explicada por um conjunto de variáveis, tais como (H5): nacionalidade (H5c);
nível de conhecimentos enólogos (H5e); ocasiões de consumo em casal ou família e entre amigos e colegas (H5d). Constata-se que
os consumidores internacionais estão mais predispostos a pagar mais de 50€ por uma garrafa de vinho, do que consumidores
nacionais, logo o preço não é um fator determinante na escolha. Consumidores menos envolvidos estão dispostos a pagar menos do
que consumidores informados, na qual o preço é um fator importante na escolha. Consumir em casal ou família e entre amigos e
colegas aumenta a disposição a pagar por uma garrafa de vinho. O que reforça a convicção que o vinho representa um bom vetor de
socialização e descontração. Uma vez que o consumo sozinho não é estatisticamente significativo na disposição a pagar.
Verifica-se que os determinantes que influenciam o comportamento de compra são diversificados e dependem de várias situações,
nomeadamente na cultura e do nível de conhecimento dos indivíduos.

6. CONCLUSÃO
O vinho é um bem complexo e de experiência, onde os seus atributos intrínsecos só são verificáveis no momento de consumo, oque
leva os consumidores a recorrerem a um conjunto de pistas extrínsecas que possibilitam a avaliação da qualidade do produto.
Atualmente é necessário conhecer o efeito da cultura, através das diferentes nacionalidades dos indivíduos, no comportamento de
compra e consumo do vinho. Uma vez que é importante identificar as necessidades dos consumidores para melhorar o
posicionamento do produto no mercado, possibilitando retirar implicações estratégicas e de marketing. Neste sentido, o presente
trabalho identifica como as diferenças culturais (aferidas pela nacionalidade) influenciam a avaliação de um conjunto de atributos
extrínsecos do vinho do Porto, no momento de decisão de compra.
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Através dos resultados obtidos pode-se concluir que os consumidores internacionais não são influenciados pela região de origem,
prestígio da marca e nem pelo design. Relativamente à região de origem era expectável que não ocorresse diferenças significativas,
dado que o vinho do Porto é produzido exclusivamente em Portugal na Região Demarcado do Douro. Porém, o prestígio da marca é
um fator distinto, dado que existem no mercado uma variedade enorme de marcas. Contudo os consumidores internacionais,
relativamente aos consumidores portugueses, não demonstram interessa neste fator. No que respeita ao preço e disposição a pagar
pode-se concluir que os consumidores internacionais estão dispostos a pagar mais por uma garrafa de vinho do Porto, quando
comparado com consumidores nacionais, não sendo o preço um fator importante na escolha.
Os consumidores internacionais comparativamente aos consumidores Portugueses são menos preocupados com o renome da marca
contudo encontram-se mais dispostos a pagar mais por um bem que é tipicamente Português, não se preocupando com o local de
aquisição do mesmo. Considerando que os consumidores são turistas que vêm conhecer Portugal estão dispostos a provar uma marca
Portuguesa independentemente do preço. No entanto, observa-se uma falta de interesse e desconhecimento do produto, o que leva
à necessidade das marcas se preocuparem em dar a conhecer o seu produto e os seus prémios, também fora de Portugal. Por
exemplo, através de feiras de vinho e campanhas de divulgação direcionadas para os consumidores específicos.
Com o objetivo de conhecer melhor o consumidor internacional de vinho do Porto é recomendável alargar a amostra a um maior
número de nacionalidades, com diferentes culturas e perceções. Especialmente estudar o comportamento dos consumidores em
países onde mercado de vinho do Porto ainda é imaturo, de forma a permitir uma maior e melhor internacionalização do produto.
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RESUMO
O sector vinícola é historicamente bastante importante para Portugal, contribuindo positivamente para a economia do nosso país e
projectando internacionalmente a sua imagem. Prova disso é que em 2013, as exportações de vinho português perfizeram 1,5% do
valor total das exportações nacionais de bens e tem registado uma dinâmica positiva. O objetivo deste trabalho é identificar os
principais determinantes/fatores que explicam o padrão geográfico das exportações de vinho em Portugal, bem como a sua
dimensão. Este estudo insere-se na linha de estudos empíricos sobre o comércio mundial do Vinho, e tanto quanto é do nosso
conhecimento é o primeiro estudo com modelo gravitacional neste sector sobre Portugal. Assim, é estimado um modelo gravitacional
das exportações de Vinho de Portugal para um conjunto alargado de parceiros comerciais, relativas ao período de 2001 a 2015.
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RESUMO
Atualmente a economia social tem sido alvo de diversas debates, sob o objetivo de conseguir determinar um parecer claro e objetivo.
Mas a economia social, configura-se como uma possível solução a ter em conta na resolução de problemas sociais. As empresas
sociais posicionam-se num modelo organizacional que premissa a heterogeneidade, a flexibilidade e a adaptabilidade ao “mundo
real e aos problemas reais” (Namorado, 2004). Desta forma, tem-se o primeiro ponto para a resolução de problemas da sociedade.
Contudo o seu impacto ainda não está devidamente determinado, nomeadamente, qual o seu contributo para o crescimento
económico e como é que a sustentabilidade e a competitividade estão garantidas? Este estudo tem como objetivo a caraterização e
a contribuição para o crescimento económico das iniciativas de serviços a nível regional. O estudo efetua-se junto de um Município,
nomeadamente, a Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha. Considerando que Portugal está no início de uma compreensão do que
é a economia social, as iniciativas públicas e privadas estão a emergir a um ritmo cada vez maior, o que exige o desenvolvimento de
conhecimentos e estruturas específicas para apoiar as práticas e avaliar os resultados. Ao estudar o Município de Albergaria-a-Velha
e as suas assimetrias regionais é possível verificar que os projetos de ação social surgem no âmbito de colmatar as falhas envolventes
na área educacional e de qualificações tendo como objetivo direcionar a empregabilidade e o nível de qualificações para as
necessidades do Município e para as necessidades do seu tecido industrial e das necessidades dos seus serviços.
PALAVRAS-CHAVE: Economia Social, Empresas sociais, Impacto Social, Medição e Municípios

ASSESSING THE SOCIAL IMPACTS OF REGIONAL SERVICES: THE CASE OF A PORTUGUESE MUNICIPALITY
ABSTRACT
In recent years, the social economy is increasingly seen as a viable means to address social problems. Social enterprises, as well as
pubic projects and initiatives targeted to meet social purposes, offer organizational models that assume heterogeneity, flexibility and
adaptability to the "real world and real problems" (Namorado, 2004). Despite the growing popularity of social initiatives, decision
makers still face a paucity in what concerns the available models and tools to adequately assess its sustainability, its impacts, notably
the nature of its contribution to economic growth. This study sets up to characterize the economic contribution of social services
initiatives, at the regional level, by analyzing the experience of the Portuguese Municipality of Albergaria-a-Velha. Whereas Portugal
is still at the beginning of developing a thorough understanding of social economy, both public and private initiatives are emerging
at an increasing pace, which call for the development of specific knowledge and frameworks to support practices and assess results.
When studying the municipality of Albergaria-a-Velha and its regional asymmetries it is possible to verify that the social action
projects arise in order to close the surrounding failures in the educational and qualification area, aiming to direct employability and
the level of qualifications to the needs of the municipality, the needs of its industrial fabric and the needs of its services.
KEYWORDS: Social Economy, Social Enterprises, Social Impact, Measurement and Municipalities

1. INTRODUÇÃO
Quer em Portugal, quer na restante Europa não se consegue identificar quando surgiu a economia social, como atividade exploratória
de ações e atividades (Oliveira, 2012).
Face ao desenvolvimento secular é percetível a evolução e a notoriedade que a economia social tem em Portugal. Destaca-se deste
modo, um forte crescimento do número de organizações e da participação dos Municípios em dar respostas aos problemas
vivenciados pela sua comunidade.
Segundo Silva Costa (2013) a economia social a nível nacional “assume um significado particularmente importante no atual contexto
da economia portuguesa, evidenciando o insubstituível contributo que a sociedade civil pode dar para a coesão social.”
As empresas sociais têm um papel marcante, quer na evolução da sociedade, como no cumprimento dos objetivos da Europa 2020
para a criação de emprego e incentivar á inovação. As empresas sociais são responsáveis pela inclusão social e da cidadania e
promover a interação de mulheres, jovens, idosos. Para além de terem um papel crucial na integração destes indivíduos no mercado
de trabalho.
Atualmente, ainda não é quantificável o valor das empresas sociais, não existe uma definição concreta sobre o impacto social, no
entanto quando se fala em impacto social relacionamos logo com o valor que acrescenta à organização e este espera-se que sustente
as expetativas da sociedade ou melhore a qualidade de vida.
Assim, segundo o Relatório do Programa do Impacto Social (2016) “é uma mudança mensurável no bem-estar subjetivo duma
população em resultado direto de um projeto, programa ou política”. O impacto é o resultado das ações que resultam em mudanças
sobre uma atividade que podem ser positivas ou negativas.
Hoje em dia esta nova ideologia de empresas torna-se indispensável, pois dá resposta às novas necessidades da comunidade. A
economia social visa responder de uma forma mais direta à sociedade, consentindo o seu bem-estar. Este estudo permite averiguar
se o que é implícito pela literatura vai ao encontro do que se vivência na realidade.
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O presente estudo foi realizado a nível local, através das iniciativas e projetos de impacto social promovidos pelo Município de
Albergaria-a-Velha (CMA), com cerca de 25.000 habitantes. Este Município encontra-se na região central de Portugal.
Considerando um grande conjunto de problemas sociais que a economia social está a enfrentar, este trabalho centra-se nos desafios
relacionados com as qualificações e a empregabilidade dos cidadãos do Município. Este Município destaca-se pelas preocupações
que tem como a sua comunidade e também com as preocupações que a economia portuguesa se debate, no contexto de cidades de
pequena escala e dos territórios do interior.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Nos últimos anos, o conceito de economia social tem sido alvo de intensos debates, sob o objetivo de se conseguir determinar um
parecer objetivo e claro.
O conceito de economia social muitas vezes está relacionado com atividades de intervenção social, tal como o “terceiro setor” ou de
economia solidária. Atualmente ainda não existe uma definição exata para cada elemento e é preferível não os diferenciar. O que
muitas vezes prevalece é a realidade social em que se insere a economia social ou o terceiro setor.
O conceito de empresa social tem vindo a gerar alguma controvérsia, deste modo, ainda não existe uma definição consensual. Alguns
autores como Mort; Weerawardena and Carnegie (2003) cit in Bengo (2010) “apontam para o facto de não existir uma definição
precisa e consistente do termo empresa social”.
A terminologia de empresa social surgiu em Itália no fim da década de 1980 e começou a ser utilizada em toda a Europa na década
90 Defourney (2008) cit in Sosa (2016, pp.42). Numa primeira fase as empresas sociais visam dar resposta a problemas ambientais e
a desafios e obstáculos que as organizações sem fins lucrativos se deparam. (Sosa, 2016 pp.42)
O impacto social é uma preocupação a nível nacional e internacional, e cada vez mais é um objeto de estudo em debates, em escolas,
universidades e comunidades, a fim de se determinar medidas e defini-lo de uma forma clara e objetiva.
A ideia de impacto social está estritamente relacionada com o valor social produzido por organizações, Bassai (2013) cit in OCDE
(2015) padece da resolução de uma atividade que resulta numa consequência que pode ser negativa ou positiva designada por valor.
A economia social começa a ter um peso na economia. Segundo o artigo do Público – Economia Social a solidariedade associativa já
existe uma consciência do peso que a economia social pode ter no PIB português, “embora o valor da economia social não possa ser
avaliado apenas pelos critérios económicos – financeiros, outros indicadores tais como o bem-estar, o desenvolvimento sustentável
pode ser adequado para medir a economia social, ao qual tem um objetivo duplo operando no Mercado para alcança os objetivos
sociais”.
A economia social em Portugal, em 2013, refletiu em cerca de 2.8% do valor acrescentado bruto (VAB) nacional, cerca de 5.2% do
emprego total e cerca de 6.0% do emprego remunerado (INE, 2016).
O presente relatório do INE (Instituto Nacional de Estatística) – Conta Satélite da Economia Social 2013, publicado a 20 de dezembro
de 2016, “as remunerações pagas pela Economia Social constituíram 5.2% do total das remunerações correspondendo á
remuneração média no setor a 86.4% da remuneração média no conjunto da economia”.
Em Portugal, já existe uma vasta composição do setor da economia social. Atualmente, existem um aglomerado de atividades como
o desporto, cultura e recreio que representa cerca de 50% das atividades em economia social. A ação e a segurança social e o cultos
e congregações também têm um peso significativo no conjunto de atividades económicas sociais (INE – CSES, 2016, pp.5). A
economia social visa dar resposta a sua comunidade e envolve-la nos seus projetos.
Os Municípios pretendem um desenvolvimento sustentável a nível da comunidade, encontrando ideias, capacidades e experiências
adequadas a comunidade envolvente (Leite, 2015, pp. 10).
Segundo o autor do artigo Leite (2015, pp.11) os Municípios têm de ter em consideração a migração das pessoas, principalmente de
territórios de pequena escala. É necessário criar um envolvimento com estas pessoas afim de elas verem perspetivas de continuar
naquela região.
Os Municípios devem procurar novas ofertas para a sua comunidade, tendo em conta as necessidades da sociedade atual. Deste
modo, os Municípios devem ter infraestruturas que suportem a INTERNET, atividades culturais, instalações de TV por cabo, água
potável, sistema de resíduos, transportes públicos, transportes escolares, revitalização de espaços degradados, criação de rotas
turísticas dentro do Município, acesso a médicos e enfermeiros. (Leite, 2015, pp.11).
Em 2013, no Parlamento Europeu a Lei – Quadro da Economia Social, visa as iniciativas locais, onde a economia social é vista como
uma alternativa ao capitalismo da tradicional economia mais direcionada para o lucro das empresas e das atividades que propõem
(Leite, 2015, pp.11).
Para Leite (2015, pp.12), atualmente existe uma necessidade de criar sinergias entre o Município, o seu tecido industrial e serviços
de forma a criarem “casas de economia social” onde prestam e oferecem serviços e produtos à sua comunidade. Como por exemplo,
a prestação de melhores serviços a preços mais baixos.
Os Municípios devem envolver-se no empreendorismo local, centros de formação e de direção de emprego, incubadoras, casas de
abrigo para a comunidade mais vulnerável. Deste modo, ajudarão a população a reorganizar as suas vidas, proporcionando um
aumento do seu bem-estar.
As “casas da economia social” são uma visão antiga do que era a casa do povo, porporcionando um acompanhamento permanente
da comunidade, da revitalização das áreas carentes de empregabilidade e da sustentabilidade económica (Leite, 2015, pp.12).
A economia social é uma das ferramentas essenciais no auxílio de novas soluções para os Municípios que cada vez mais, deparam-se
com mais casos de vulnerabilidade económica da comunidade (Leite, 2015, pp.12).
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A mensuração do impacto social é uma mais-valia para todas as partes interessadas da organização a fim de perceber como se
encontra a organização e quais os pontos fortes e fracos e oportunidades de melhoria que a organização pode ter. Segundo Nicholls
(2009) cit in OCDE (2015) a medição do impacto social pode ajudar as empresas sociais estabelecer objetivos realistas, monitorizar e
melhorar o desempenho, priorizar decisões e os mercados de capitais de acesso mais competitivos.
Mas medir o impacto social pode não ser uma tarefa fácil, o desempenho de uma organização pode ser difícil, uma vez que pode
estar relacionado com várias atividades para além da social. Segundo o autor Austin et al., (2006) cit in OCDE (2015) afirma que “como
não se pode medir de forma eficaz usando indicadores tradicionais”. Deste modo o instrumento que se utiliza nas empresas com fins
lucrativos, não se pode aplicar às sociais.

3. METODOLOGIA
A metodologia expressas as ferramentas que auxiliaram na resposta ao estudo de como medir o impacto dos serviços socias regionais.
Esta deve ser a base condutora para que possa chegar a resultados viáveis e fidedignos e para que o objetivo seja alcançado (Marques,
2014, pp.66).
Segundo os autores Cervo e Bervian (1978) cit in Marques (2014 pp.66) a pesquisa científica é uma atividade que tem como objetivo
a resolução de problemas, permitindo o desenvolvimento de respostas específicas que, por sua vez, corroboram na possibilidade de
continuidade do processo científico e contributo para o desenvolvimento científico da temática em estudo.
Metodologicamente, o presente estudo encontra-se ramificado em duas partes, sendo que a primeira parte é a análise dos projetos
de ação social e a segunda parte a realização e aplicabilidade de um inquérito aos beneficiários e às respetivas equipas coordenadoras
dos projetos de ação social. Salienta-se que devido à diversificação de contextos, para este estudo houve a necessidade de se
delimitar o estudo em dois sectores específicos: a empregabilidade e a educação. Todavia, abordar-se-á preliminarmente as áreas
do bem-estar social como os apoios económico sociais.
Face ao exposto, pretende-se com a presente estudo, dar resposta à seguinte questão problema: Como se poderá medir o impacto
social dos serviços regionais, nomeadamente, no Município de Albergaria-a-Velha. Em seguida serão apresentadas as sub questões
inerentes à resolução da questão problema.


Como é que os PAS (Projetos de Ação Social) surgiram e como estão a ser aplicados;



Como é que as equipas responsáveis pelos PAS sentem e vem a sustentabilidade do mesmo;



Como é que os beneficiários sentiam a sua aplicabilidade no seu dia-a-dia;



Como enquadrar os PAS como as ferramentas defendidas na revisão da literatura.

Tal como mencionado, metodologicamente o estudo divide-se em duas partes, em que a primeiro se foca na análise dos Projetos
PAS e a segunda parte, na aplicabilidade de questionários a dois públicos distintos. Posteriormente, cada parte será abordada com
uma maior minucia.
Devido ao acordo de confidencialidade entre a CMA- Albergaria-a-Velha e a Universidade de Aveiro, não poderá ser mencionado o
nome dos intervenientes nem dos Projetos de Ação Social. Segue-se a tabela com os respetivos códigos de cada interveniente e
projeto.
Quadro 1 Codificação dos intervenientes e PAS do Município de Albergaria-a-Velha
Coordenadores do PAS

T1
T2
T3

PAS Área Educacional

PED-01
PED-02

PAS na Área da Empregabilidade

PEM-01
PEM-02

PAS Área Social

PS-01

PAS na Área do Bem-Estar Social

PBS-01
PBS-02
PBS-03

3.1 Análise dos Projetos PAS.
A priori da análise dos Projetos PAS propriamente ditos, é importante analisar-se o porque do surgimento dos projetos de ação social
de responsabilidade da Câmara Municipal. Como tal, sabe-se que a proximidade à comunidade e o facto de serem os primeiros
elementos a presenciarem as dificuldades da comunidade, culmina na problemática de estas serem consideradas as primeiras
instituições sociais a darem resposta ou a encaminhar os casos de vulnerabilidade financeira e ou social para as instituições
adequadas.
Segundo Leite (2015), as Câmaras Municipais (CMA) são vistas como casas de economia social, isto é, as CMAs podem incorporar,
por autonomia, pequenas empresas de economia social.
No Município de Albergaria-a-Velha já existem diversas iniciativas a nível social para colmatar as falhas providenciadas pela crise e
pela vulnerabilidade da sua comunidade envolvente.
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3.2 Entrevista aos Responsáveis dos PAS
A entrevista, segundo Bodgan e Biklen (2010) cit in Cardoso et al (2011, pp.3) é uma ferramenta que permite recolher dados
descritivos na linguagem do entrevistado, que por sua vez permite ao investigador desenvolver uma ideia prévia de como é que o
entrevistado encara o assunto e o seu ponto de vista. Segundo os autores Anderson e Kanuka (2003) cit in Cardoso et al (2011, pp.3)
“consideram a entrevista como um método de recolha de dados, por meio do qual o investigador reúne dados, através da
comunicação entre os indivíduos”.
Na primeira fase do processo de investigação que visa a análise do papel da CMA – Albergaria-a-Velha na resolução de problemáticas
nas áreas da empregabilidade e da educação, recorreu-se à entrevista para a promoção do debate e da análise das PAS do Município
com os diversos elementos constituintes das equipas coordenadoras e da direção. Cada entrevista tinha como objetivo maior, a
compreensão e análise do fundamento, da aplicabilidade e o parecer dos seus beneficiários do PAS. Foi elaborado uma grelha de
análise dos PAS com o intuito de ser o guião base do processo de entrevista, de modo a direcionar as questões fulcrais para perceção
do tema e da sua devida resposta. Contudo durante a entrevista, os diversos intervenientes tiverem a possibilidade de formular novas
questões da temática em estudo. Para a elaboração das questões teve-se em consideração o enquadramento dos domínios e as
competências dos elementos constituintes das diferentes equipas de PAS. A entrevista decorreu segundo um modelo semidiretivo
(Neves, et al, 2010, pp. 14).
A Grelha de análise dos PAS é composta por: título do projeto e respetivo código; responsável do projeto; destinatário; objetivo do
projeto; natureza do projeto; associados/ patrocinadores.
Método: (recursos, procedimento de elaboração do projeto, custos, intervenientes na elaboração do projeto);
Avaliação: (contributo do projeto para os destinatários, sustentabilidade do projeto e contributo do projeto para a sociedade local).
3.3 Questionário
A elaboração de um questionário dividido em oito seções teve com principal intuito a mensuração da satisfação e o nível de
importância dos beneficiários em relação aos projetos de ação social e quais as suas vantagens e advertências. O questionário
elaborado para os beneficiários dos PAS foi adaptado e aplicado a toda a administração do departamento de economia social da
CMA- Albergaria-a-Velha. Neste caso, pretendeu-se conjeturar qual a visão dos administradores e integrantes dos PAS sobre a
problemática.
3.3.1 Amostra
O questionário destina-se a dois tipos de inquiridos diferentes. Os inquiridos que beneficiam dos PAS e pela equipa que os concebe,
divulga e trata da sua gestão. Os inquiridos beneficiários são 200 divididos pelos diferentes PAS e relativamente ás equipas serão
cerca de 10 inquiridos.
3.3.2 Escala
Devido ao âmbito deste questionário, de avaliar o nível de satisfação de um dado cliente para um dado PAS, foi essencial proceder à
escala para analisar os critérios relacionados.
No artigo de 1934 cit in Cunha (2007) Likert, afirma: “É apresentado um método simples de atribuir scores em Escalas de Atitude de
Thurstone, que não envolve o uso de um grupo de juízes e ainda se baseia em várias amostras para ser consistentemente mais
fidedigno do que o método original.”
Para a construção de uma escala de Likert, deve-se considerar a elaboração de uma lista de frases que evidenciam uma opinião
radical, tanto positiva como negativa, em relação ao estudo em causa. Os inquiridos manifestam a sua opinião através de um grau
de concordância ou de satisfação em que cada frase/ critério é atribuída uma escala de 3, 5, 7 ou 11 pontos (Lima 2000 cit in Cunha
2007).
No presente estudo a escala a ser utilizada é a escala 5, uma vez que este questionário é dirigido a uma comunidade mais vulnerável
a aplicabilidade de uma escala mais pequena facilita no processo de tomada de decisão dos inquiridos.
As frases elaboradas estão no modo afirmativo e no que se refere à parte de avaliação é uma lista de categorias de resposta que
pode ir do discordo totalmente até ao concordo totalmente (Guia Prático para a Elaboração de Inquéritos por Questionário, Rui
Mendes).
O questionário implementado nesta investigação contém questões que permite identificar factos, atitudes, satisfação, opinião e
valores (Guia Prático para a Elaboração de Inquéritos por Questionário, Rui Mendes).
Os tipos de questão que remete o questionário são para questões de resposta aberta e fechada. A pergunta de resposta aberta
permite obter mais informações e o inquirido tem a total liberdade para expressar a sua opinião. No entanto este tipo de questão é
um fator negativo à análise pelo investigador (Guia Prático para a Elaboração de Inquéritos por Questionário, Rui Mendes).
Já as perguntas de resposta fechada, são de fácil análise, contudo o indivíduo está limitado às opções (Guia Prático para a Elaboração
de Inquéritos por Questionário, Rui Mendes).
As escalas presentes no questionário em estudo dividem-se na satisfação e na importância/ concordância.
3.3.3 Constituição do inquérito
O questionário é composto por oito secções, agrupadas por critérios de forma a avaliar os 5 GAPs da análise dos inquiridos que são
beneficiários/ utentes deste tipo de projetos de ação social. A elaboração do questionário assenta-se na adaptabilidade de um
questionário elaborado por Sousa (2011). Foi efetuada uma adaptação considerando o modelo SERVQUAL e o objetivo do estudo.
Alguns dos critérios são os mesmos usados por este autor Sousa (2011).
Os cinco Gaps do modelo SERVQUAL da qualidade de serviço são, segundo Lindon et al, (2013) cit in Ventinhas, (pp. 37, 2016)
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GAP 1 – Conhecimento das expetativas e necessidades dos clientes;
GAP 2 – Normas da prestação de serviço como o tempo de espera, prazo de entrega, rapidez na execução dos serviços;
GAP 3 – Conformidade/ desconformidade entre o serviço prestado e as normas existentes por deficiência dos meios ou do
pessoal;
GAP 4 – Diferenças e semelhanças entre o serviço prestado e a promessa de comunicação;
GAP 5 – Satisfação e insatisfação de um consumidor face ao serviço esperado pode resultar num dos Gaps anteriores (Lindon
et al, 2013 cit in Ventinhas, 2016, pp. 37).
Ao analisar os Gaps com as oito secções que o questionário envolve é possível analisar cada Gap e adaptá-lo ao objetivo do estudo.
Após uma revisão da literatura é notória a escassez de estudos sobre a elaboração de questionários que incidem na análise dos
beneficiários de PAS desenvolvidas pelas Câmaras Municipais. Dos dados conclusivos desta revisão, importa mencionar o modelo de
SERQUAL que é uma ferramenta adaptável e que permite recolher a informação desejada, mudando apenas o âmbito do modelo,
neste caso a medição do impacto da economia social nos serviços- aplicação de um caso de estudo ao Município.

4. RESULTADOS
O Município de Albergaria-a-Velha localiza-se na Região Centro NUTS II, constituído por oito freguesias ocupando uma área geográfica
total de 155,98 km2.
154.4habitantes/Km2
24528 habitantes
12097 habitantes
10840
1257
20.4%
7745

Densidade Populacional
População
Número de população ativa
Empregados
Desempregados
Dependência Jovem (%)
Pensionistas

Quadro 2 Caraterísticas Demográficas do Município de Albergaria-a-Velha
A nível do diagnóstico da empregabilidade e qualificações foi feito um estudo nestas duas áreas com o objetivo de se perceber qual
as necessidades sentidas e os recursos necessários para dar resposta às mesmas e quais os programas sociais associados a estas
áreas.
4.1 Educação
O insucesso e o abandono escolar estão desta forma muito presentes na escolaridade obrigatória e surgem normalmente associados
a situações de exclusão social. Um grupo significativo de alunos abandona o sistema educativo sem ter completado a escolaridade
obrigatória e sem ter adquirido competências básicas adequadas ou qualquer preparação profissional.
Em Albergaria-a-Velha esta problemática apresenta valores percentuais bastante acentuados, sendo preocupação do concelho
encontrar estratégias de atuação que minimizem as consequências inerentes a esta forma de exclusão.
Neste sentido, a escola e outros intervenientes sociais assumem um espaço privilegiado na educação para a cidadania, de forma a
integrar e articular na sua oferta curricular experiências de aprendizagem alternativas e diversificadas.
A nível educacional foi realizada uma entrevista com a técnica que coordena o projeto social das bolsas de estudo e do banco de
livros escolares.
Segue-se a entrevista da técnica desta área.
4.1.1 Projeto de Ação Social

PED-01

A coordenadora este projeto é a T1, os destinatários deste PAS são os alunos residentes do Município que estejam a frequentar o
ensino superior e não sejam detentores de bacharelato ou licenciatura e o seu agregado familiar seja economicamente vulnerável.
O grande objetivo é promover e incentivar a continuidade dos estudos, estimulando o aumento das qualificações.
Este PAS não tem nenhum patrocinador ou associado, foi a CMA- Albergaria-a-Velha que criou este projeto.
Os recursos necessários para a manutenção do projeto são os financeiros, os técnicos de análise das candidaturas e o material de
desgaste.
Para o utente se candidatar a este projeto é necessário que reúna os requisitos exigidos, que tenha aproveitamento escolar,
posteriormente à sua candidatura esta será analisada pelos técnicos, os técnicos elaboram a lista provisória dos utentes aceites, esta
lista segue para o executivo e após concordância do mesmo sairá a lista final.
O utente recebe uma bolsa de estudo durante 10 meses, em que esta é paga mensalmente. O valor a pagar é cerca de 30% do salário
mínimo nacional correspondente a 194,45€ mensais.
Os utentes que beneficiam do PEM-01 têm que cumprir duas semanas de voluntariado na sua área de residência e de acordo com a
sua disponibilidade.
Atualmente a CMA- Albergaria-a-Velha oferece 15 bolsas de estudo e prevê-se um aumento do número de bolsas de estudo nos
próximos anos.
O grande contributo deste projeto para os utentes é o apoio económico e a oportunidade de continuar os seus estudos.
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Para a sociedade é o aumento da população com ensino superior o que proporciona um aumento do tecido económico, a promoção
social e económica do Município.
A T1 afirma que este projeto é muito requisitado e é um dos motivos para aumentar o número de bolsas de estudo, pois permite que
as famílias mais vulneráveis possam dar a oportunidade aos seus filhos de permanecer a estudar para ter um futuro melhor. Se não
existissem estas bolsas alguns dos melhores alunos do Concelho não poderiam dar continuidade aos seus estudos por carência
económica.
Relativamente ao PAS PED-02 em que a coordenadora é a T1, as pessoas da comunidade Albergariense doam os livros à CMAAlbergaria-a-Velha e a mesma distribuí pela comunidade mais vulnerável. Apenas o utente tem de se inscrever e mencionar o seu
escalão da Segurança Social e posteriormente serão entregues.
4.2 Empregabilidade
No Concelho de Albergaria-a-Velha, o sector de atividade que emprega um maior número de pessoas é o da metalurgia e produtos
metalúrgicos. Neste sentido, parece pertinente que as pessoas desempregadas devam ser qualificadas na referida área, de forma a
que possam corresponder às necessidades sentidas pelas empresas do Concelho. No entanto, tendo em conta a conjuntura
económica desfavorável e à semelhança das tendências nacionais, também em Albergaria-a-Velha, a taxa de desemprego tem vindo
a aumentar. O aumento percentual da taxa de desemprego prende-se com a diminuição de postos de trabalho nas empresas e com
o encerramento de outras. A população desempregada do concelho é essencialmente do sexo feminino, o que se deve à falta de
qualificação destas pessoas nos sectores mais carentes de mão-de-obra. Face ao exposto, parece-nos pertinente que o Centro de
Formação Profissional, a Associação Industrial de Aveiro (A.I.D.A.) administrem ações de formação de forma a qualificar a mão-deobra, nomeadamente, nas áreas de maior carência.
Das entrevistas realizadas com a técnica de cada PAS, no ramo da empregabilidade existem dois projetos em vigor para dar auxílio
as fragilidades do Município.
4.2.1 Projeto de Ação Social PEM-01
A entrevista com esta T2 recai sobre a empregabilidade e dos PAS neste âmbito. A T2 coordenada dois PAS, os únicos PAS sociais na
área da empregabilidade.
A análise do primeiro PAS foi o PEM-01. Este projeto de ação social está sob responsabilidade da T2 e tem como destinatários os
desempregados e a população que está à procura do primeiro emprego e o seu principal objetivo é a inserção no mercado de
trabalho.
Este projeto surgiu da necessidade de dar apoio aos desempregados e á população que está à procura do seu primeiro emprego,
uma vez que em tempos de crise houve um aumento de desempregados e uma redução do número de empregos. Então em 2009
candidatou-se a uma parceria com o IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) para ser um intermediário dos mesmos,
isto é, o PEM-01 funciona como intermediação do IEFP, os inscritos neste projeto têm de estar inscritos no IEFP primeiramente. O
IEFP é o associado neste projeto.
Face á conjetura económica vivida, a criação deste projeto social foi uma mais-valia para orientação da comunidade mais vulnerável.
O PEM-01 orienta os seus beneficiários na procura de emprego, onde tem uma bolsa de empregos e orienta os destinatários
consoante o seu perfil e currículo para os empregos disponíveis na bolsa, também tem como missão colaborar na elaboração de
currículos, de cartas de apresentação e auxiliar nas candidaturas ao emprego.
Para ter uma bolsa de emprego atualizada e orientada para a comunidade Albergariense, o PEM-01 faz várias visitas a empresas
deforma a incentivar a colocação dos seus empregos nesta bolsa, para incentivar as empresas a empregar pessoas do seu Município.
Para um desempregado ou uma pessoa à procura do primeiro emprego esta deve estar inscrita no IEFP, de seguida a equipa do PEM01 faz uma entrevista com o utente de forma avaliar o ponto de situação, em seguida insere-o na bolsa de emprego e ajuda-o a
preparar o seu currículo e as cartas de apresentação.
Os recursos utilizados para a criação e manutenção do projeto são os recursos humanos (equipa), as instalações (incubadora),
materiais de desgaste (folhas, canetas, tinteiros…), e o financiamento é feito pelo IEFP.
Os intervenientes neste processo são a CMA-Albergaria-a-Velha, os utentes e o IEFP.
Os custos, a T2 não mencionou, uma vez que estão a cargo da contabilidade.
Este projeto tem contribuído para o aumento da empregabilidade e para a aproximação entre serviços. A proximidade aos serviços
refere-se ao facto de que o Município de Albergaria-a-Velha estar inserido no IEFP de Águeda, o que não facilita o acesso, nem um
acompanhamento personalizado. Através deste projeto, o utente passa a ter acesso ao IEFP de Águeda a partir de Albergaria-a-Velha.
Prevê-se que este projeto seja continuo, todos os anos o PEM-01 candidata-se ao IEFP, uma vez que a candidatura tem um prazo de
um ano e aquando do termino pode concorrer novamente.
Com a existência deste projeto a comunidade local viu a sua taxa de empregabilidade aumentar, sentiram-se mais apoiados quando
surge uma crise no emprego e existe uma maior veracidade na probabilidade de arranjar emprego.
Este PAS preocupa-se com os deveres e direitos dos seus utentes, proporcionando formação, auxiliando no processo de procura de
emprego, avisa quando o utente tem convocatórias e formações de forma a que este aumente as suas capacidades intelectuais e
pessoais neste processo, permitindo ao utente que este se requalifique e qualifique.
Todos os meses este PAS elabora um relatório das atividades desenvolvidas e previstas para o mês a seguir, identifica quantas pessoas
inscreveram-se no mesmo. À data do mês de maio este projeto contou com a participação em atendimentos de 179 pessoas da
comunidade. Este número varia muito ao longo dos meses.
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Do ponto de vista da T2 a maior dificuldade deste projeto é ir ao encontro das necessidades das empresas, porque muitos dos
empregos que elas oferecem são na área da metalurgia, da CNC e em produtos metalúrgicos, uma vez que o tecido industrial da zona
de Albergaria-a-Velha é rico nestas áreas. No entanto, os utentes não têm formação, o que obriga aos mesmos a irem para o IEFP de
Águeda frequentar este tipo de formações. Muitos utentes rejeitam devido à incompatibilidade de horários do IEFP com os
transportes que são oferecidos.
Para colmatar esta divergência na área da formação está a ser realizado um trabalho para que a formação seja dada em Albergariaa-Velha e que os Cursos Profissionais da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha ofereçam cursos nesta área da metalurgia. Deste
modo, a taxa de empregabilidade aumentava consideravelmente.
Os objetivos que este PAS se compromete são cumpridos e muitas vezes superados.
Segundo a T2, os utentes têm um feedback bastante positivo deste projeto e sentem uma motivação extra com a inserção neste PAS.
4.2.2 Projeto de Ação Social PEM-02
Este projeto surgiu de uma parceria da CMA- Albergaria-a-Velha com o IPAV (Instituto Padre António Vieira) em que o seu principal
objetivo é dar apoio aos desempregados, visto a vulnerabilidade emocional que o desemprego acarreta para as pessoas.
O Município sentiu a necessidade de criar esta parceria devido ao desemprego que aumentou durante a crise.
O PEM-02 é constituído por uma equipa de apoio de dois elementos que são voluntários, não precisam de serem licenciados, só têm
de ter uma formação na área de apoio social. O PEM-02 funciona por período letivo de setembro - junho, constituído no máximo
por 10 elementos.
Para o utente integrar-se no PEM-02 apenas tem de se candidatar, posteriormente é realizado uma entrevista com a equipa de apoio
de forma a avaliar o utente. Quando o utente é integrado no grupo, este tem de ser proativo, ter vontade em participar nas atividades
e cumprir com os objetivos que lhe são exigidos. Quando arranja emprego saí do grupo e não participará nas atividades, no entanto,
pode vir dar apoio aos membros do grupo como elemento externo.
Este PAS funciona em reuniões em grupo em que existe uma partilha de conhecimentos, de experiências, de motivação dos utentes
uns aos outros. É um grupo de interajuda e de partilha.
Durante as reuniões além da partilha das suas emoções, dos seus receios e vitórias, também são trabalhadas as técnicas para a
elaboração de currículos, as cartas de apresentação e motivação para a candidatura a emprego e os planos para a procura de
emprego.
Os recursos utilizados para a criação deste PAS foi a criação da equipa de apoio, as instalações, os materiais de desgaste, o projeto
foi financiado pelo Montepio-IPAV.
A T2 não tem conhecimento dos custos, uma vez que estão a cargo da contabilidade da CMA-Albergaria-a-Velha.
Este projeto existe desde 2014 e todos os anos é renovável, isto é a CMA- Albergaria-a-Velha, candidata-se a este projeto. A
sustentabilidade deste projeto depende muito se os utentes se inscrevem ou não, por exemplo, este ano o projeto esteve em vigor
e não houve nenhuma inscrição, no entanto para o próximo ano letivo já existem inscritos e a equipa do PEM-02 iniciará as entrevistas
em breve.
Este projeto tem um impacto positivo na vida dos utentes, o trabalho emocional realizado pela equipa de apoio é um dos maiores
benefícios sentidos pelos utentes, o aumento da sua autoestima, os utentes ressalvam o trabalho em equipa e o espirito de
entreajuda é fundamental e a maior vantagem deste projeto. A coordenadora afirma que a entreajuda e a partilha de conhecimentos
são os maiores contributos para os utentes. A nível da comunidade este projeto faz com que a empregabilidade aumente e os utentes
estejam mais felizes e mais estáveis.
Este PAS ainda conta com formações e seminários no âmbito da empregabilidade e atitudes e deveres do trabalhador que decorrem
no Município.
Contudo, na opinião da coordenadora este projeto é de difícil desenvolvimento, devido à emocionalidade, fragilidade dos utentes e
heterogeneidade do grupo, porque tem utentes com o mínimo de qualificações e depois tem aqueles com licenciaturas e mestrados.
O trabalho mais técnico é mais complicado, porque como uns utentes tem mais qualificações que outros, existe uma grande
discrepância e aí o trabalho já não é tanto em equipa, mas sim individualizado. Mas a parte emocional é trabalhada em conjunto
independentemente das qualificações que o utente tenha.
O desespero que os utentes sentem, tem de ser trabalhado, para que o mesmo não afete a harmonia de grupo. Este projeto
enquadra-se numa vertente mais psicológica.
Relativamente a sua parte deste estudo que se prende com a aplicabilidade do questionário a dois diferentes destinatários é possível
comparar se as equipas dos PAS estão de acordo com a perceção dos beneficiários. Por exemplo o PAS PBS-02 tem uma falta de
adesão por parte da comunidade de Albergaria-a-Velha.
É notório a unanimidade de opinião, tanto da equipa como dos beneficiários que este tipo de projetos aumentam a qualidade de
vida. O PEM-02 e o PEM-01 são fundamentais para a inserção da comunidade desempregada no mercado de trabalho, diminuindo
desta forma a percentagem de desempregados. Por sua vez, os PED-01 e PED-02 são um incentivo à comunidade para esta
permanecer a estudar e desta forma aumentar as suas qualificações académicas. Verifica-se que ainda existe um trabalho a
desenvolver na criação de cursos de formação na área de metalurgia, produtos metalúrgicos e em maquinação de CNC.
Salienta-se que como o tecido industrial é rico numa área em que o Municípios não oferece formação, os postos de trabalho, na sua
maioria, são ocupados por cidadãos de outras áreas residenciais.
Reforço que a CMA- Albergaria-a-Velha deve aproximar-se das suas escolas e alertar que os cursos profissionais sejam direcionados
para estas áreas e procurar mais formação nestas áreas.
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5. CONCLUSÃO
A importância crescente nestes novos projetos de iniciativa social são uma mais valia, não só para a comunidade que usufrui destas
vantagens proporcionados pelos projetos e das iniciativas, mas também para o crescimento económico global, nacional e económico.
Estes projetos de ação social são uma “tendência”, quer a nível da aceitação da sociedade como do próprio mercado. Hoje em dia
esta nova ideologia de projetos sociais proporcionadas pela Câmara Municipal são indispensáveis, pois são as Câmaras Municipais
que estão mais próximas da sua comunidade e que mais sentem as suas necessidades.
Os projetos de ação social no Município de Albergaria-a-Velha estão a ter um impacto positivo junto da sua comunidade, não só pelos
cidadãos que beneficiam deles como a restante comunidade que valoriza este tipo de iniciativas.
A Câmara Municipal vai mais além do que a educação e as qualificações, salvaguardando o bem-estar da sua comunidade
principalmente da população mais vulnerável economicamente, auxiliando no apoio ao arrendamento disponibilizando um fundo
monetário e contribui para o financiamento da faturação mensal do consumo doméstico de água, saneamento e resíduos urbanos.
A nível dos projetos educacionais, empregabilidade e de qualificações a Câmara Municipal e o IEFP criaram uma bolsa de emprego
que direciona o cidadão para um emprego mais direcionado com as suas qualificações e aproveitando e realçando as suas qualidades
profissionais e pessoais, potência a comunidade para o empreendoismo e para a criação do seu próprio emprego disponibilizando de
uma incubadora de empresas.
A nível educacional a Câmara trabalha em conjunto com as escolas com o objetivo de estar próximo da comunidade mais jovem
incentivando a ir para a Universidade oferecendo bolsas de estudo, a fazer voluntariado no Município e para os jovens que preferem
um ensino mais direcionado para o profissional, a escolher um curso com alto nível de empregabilidade nas empresas do Município.
Todas estas ações e projetos sociais estão a ter um elevado impacto positivo no Município, refletindo desta forma no bem-estar e
qualidade de vida da comunidade. Cada vez mais, existe uma maior importância e consciencialização do que é a economia social e
os benefícios que a mesma oferece à sociedade. As empresas sociais e os projetos de ação social já começam a ser uma preocupação
para os investidores e empresários, mas é importante que exista uma maior promoção dos projetos sociais junto dos empresários e
investidores, bem como da sociedade, na tradução que esta nova ideologia de empresa traz para a sociedade como o aumento da
sua qualidade de vida.
Devido à limitação de páginas, os resultados presentes neste documento não incluem todos os PAS analisados e as entrevistas
efetuadas.
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RESUMO
Num território marcado pelo envelhecimento demográfico, por importantes fluxos migratórios e, ao mesmo tempo, pelo aumento e
qualificação dos serviços e equipamentos sociais de apoio à 3ª idade, o Município do Fundão tem vindo a delinear estratégias que,
no que diz respeito à população mais idosa, possam transformar o Fundão numa “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”. É nessa
sequência que se elabora a proposta do Projeto Fundão Sénior, Território Maior, com o intuito de promover um conjunto de respostas
que potenciem a capacidade atrativa e a fixação no território por parte de um público-alvo concreto, aquele que corresponde à
população sénior de naturalidade portuguesa que se encontra a residir fora do País. O projeto visa dar resposta a uma questão muito
concreta: como pode o concelho do Fundão ser atrativo para os emigrantes que pretendam regressar ao seu país após a sua
aposentação e ali equacionem fixar residência? O projeto baseia-se num prévio diagnóstico feito junto da comunidade portuguesa
emigrante em França, maioritariamente mas não exclusivamente originária do concelho do Fundão, com idades entre os 50 e os 65
anos. Junto da mesma tentaram perceber-se quais as principais motivações para um eventual regresso a Portugal após a aposentação
e sob que condições um determinado território se pode tornar atrativo como local escolhido para aí fixarem a sua nova residência.
Na sequência do diagnóstico, definiram-se dois eixos estratégicos de intervenção: por um lado, criar no concelho medidas de
incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso de emigrantes reformados que, ao mesmo tempo, constituam fatores de
atratividade territorial para este público-alvo; por outro, definir uma abordagem capaz de potenciar sinergias entre os agentes locais
e renovar as funções sociais que os equipamentos já disponíveis podem satisfazer, numa lógica de inovação social ao nível das
respostas sociais disponibilizadas, da satisfação de necessidades sociais emergentes e da promoção da qualidade de vida e bemestar.
Palavras-chave: atratividade territorial, desenvolvimento local, emigração, inovação social, transnacionalismo.

FUNDÃO SÉNIOR, TERRITÓRIO MAIOR: EMIGRATION, TERRITORIAL ATTRACTIVENESS AND SOCIAL INNOVATION
ABSTRACT
In a territory affected by demographic ageing and important migration flows but, at the same time, by the increase and qualification
of facilities and social services that support the 3rd age, the municipality of Fundão has been designing strategies that, as far as the
older population is concerned, can turn Fundão into a "Friendly City for the Elderly". The project Fundão Sénior, Território Maior
results from the interest in deepening those strategies, with the specific purpose of attracting emigrants in senior age and nonresidents to settle and live in Fundão. This project is meant to answer to a central question: how can Fundão be an attractive place
for emigrants that plan to return to their country, after retirement and wish to settle there? This project is based in a previous social
diagnosis made among the Portuguese community living in France, mainly but not exclusively from Fundão, in their 50s and 65 years
old. It had the purpose of understanding what are the main reasons that people have for an eventual return to Portugal after
retirement, and the special conditions a territory must have to become attractive and chosen by the senior citizens to live in.
Following the diagnosis, two strategic axes of intervention were defined: on the one hand, create incentive measures, assistance and
support to the retired emigrants that can work as a factor of territorial attractiveness; on the other hand, enhance synergies among
local agents and renew the social functions that the available services can satisfy, giving priority to social innovation, to the
satisfaction of emerging social needs and the promotion of quality of life and well-being.
Keywords: territorial attractiveness, local development, emigration, social innovation, transnationalism, territorial attractiveness.

1. INTRODUÇÃO
Sendo Portugal um país de emigração, o concelho do Fundão, situado na região da Beira Interior, foi ao longo do século XX
(especialmente entre as décadas de 50 e 70) marcado por importantes fluxos migratórios. Milhares de pessoas saíram do concelho
para trabalhar e fixar-se no estrangeiro, mas também em zonas do litoral português. É um concelho demograficamente envelhecido,
em perda de população devido ao forte êxodo populacional que não tem conseguido travar.
Por outro lado, e igualmente em resposta ao crescente envelhecimento da população residente, nas últimas décadas o concelho
registou um aumento e qualificação dos serviços e equipamentos sociais de apoio à 3ª idade. Atualmente, apresenta uma cobertura
destes equipamentos bastante satisfatória e também um número significativo de entidades do setor público e privado (lucrativo e
não lucrativo) que operam nesta área. Por parte dos principais stakeholders denota-se um claro reconhecimento da importância da
promoção do potencial inovador e empreendedor da região, orientado, entre outras prioridades, para a atração de novos públicos e
incremento da qualidade de vida e bem-estar das populações e comunidades.
Alinhado com estas prioridades, o Município do Fundão tem vindo a delinear estratégias que, no que diz respeito à população mais
idosa, possam transformar o Fundão numa “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”. É nessa sequência que se elabora a proposta do
Projeto Fundão Sénior, Território Maior, com o intuito de promover um conjunto de respostas que potenciem a capacidade atrativa
e a fixação no território por parte de um público-alvo concreto, aquele que corresponde à população sénior de naturalidade
portuguesa que se encontra a residir fora do País. O exercício foi desenvolvido no quadro da elaboração do Projeto para a obtenção
do título de Mestre em Empreendedorismo e Serviço Social pela Universidade da Beira Interior (UBI) e pretende dar resposta a uma
questão muito concreta: como pode o concelho do Fundão ser atrativo para os emigrantes que pretendam regressar ao seu país após
a sua aposentação e ali equacionem fixar residência?
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O projeto fundamenta-se num prévio diagnóstico feito junto da comunidade portuguesa emigrante em França, maioritariamente
mas não exclusivamente originária do concelho do Fundão, com idades entre os 50 e os 65 anos. O objetivo foi o de perceber quais
as principais motivações para um eventual regresso a Portugal após a aposentação e sob que condições um determinado território
se pode tornar atrativo como local escolhido para aí fixarem a sua nova residência.
Refletindo os indicadores obtidos, a proposta de intervenção foi estruturada com base em dois pilares: por um lado, criar no concelho
medidas de incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso de emigrantes reformados que, ao mesmo tempo, constituam fatores
de atratividade territorial para este público-alvo; por outro, definir uma abordagem capaz de potenciar sinergias entre os agentes
locais e renovar as funções sociais que os equipamentos já disponíveis podem satisfazer, numa lógica de inovação social ao nível das
respostas sociais disponibilizadas, da satisfação de necessidades sociais emergentes e da promoção da qualidade de vida e bemestar.
Mais do que um plano de trabalho e uma proposta de intervenção promotoras do desenvolvimento local, por via da atração e fixação
de novos residentes com o consequente aumento populacional e o estímulo à economia e ao desenvolvimento comunitário, o projeto
obedece a preocupações de operacionalização segundo a metodologia de investigação-ação, do mesmo modo que busca respostas
capazes de incorporarem uma dimensão de inovação social. No que concerne à primeira preocupação, a elaboração do diagnóstico
e o desenho do plano de ação foram concretizados no quadro de uma relação de diálogo, de participação efetiva e de incorporação
direta dos interesses dos stakeholders, com particular incidência sobre a obtenção de contributos oriundos dos próprios emigrantes
e do executivo municipal. Procura-se que esta seja, também por si, uma primeira dimensão de inovação social associada ao projeto,
pelo modo como a identificação (ou revelação) das necessidades sociais resulta de uma dinâmica coletiva, partilhada entre
profissionais, agentes políticos e usuários. Seguidamente, aspira também a ser socialmente inovador no que concerne à
requalificação das respostas sociais proporcionadas pelos agentes e pelos equipamentos já presentes no território, assim como pela
concretização de práticas de governança e de gestão estratégica em regime de parceria.
No que toca à estrutura do texto, o mesmo está divido em três partes, sendo que a primeira contempla a definição de alguns conceitos
considerados pertinentes para a perceção do projeto, como sejam os de transnacionalismo e retorno, e de inovação social associada
a dinâmicas territoriais. A segunda parte incide sobre a apresentação do diagnóstico, elaborado a partir de várias fontes de
informação. E a última parte corresponde à apresentação do plano de ação, corporizado em eixos de intervenção, atividades de
concretização e identificação dos principais intervenientes.

2. FUNDAMENTOS E CONCEITOS
2.1 Emigração, transnacionalismo e retorno
Ao longo do século XX, a paisagem social portuguesa foi em parte moldada por esse importante fenómeno que foi o da emigração,
com o seu auge a ser atingido entre as décadas de 50-70, nessa altura especialmente para destinos europeus. De acordo com algumas
estatísticas disponíveis (Marques, 2010: 116), entre 1964 e 1974 deixaram o País 1.293.484 pessoas, sobretudo para países europeus
e especialmente para a França e para a Alemanha, tendo por objetivo o trabalho nesses países. Destino de eleição, quer em situação
legal quer na clandestinidade, a França acolheu mais de um milhão de Portugueses entre 1960 e 1974. Segundo dados
disponibilizados por Gérald Bloncourt (2009), entre 1960 e 1970 o número de portugueses em França passou de 50.000 para 700.000.
Entre 1969 e 1970, perto de 240.000 portugueses terão chegado ao território francês, na sua grande maioria de forma clandestina.
O fenómeno da emigração deixa sequelas bem identificáveis nos territórios que lhe dão origem, nomeadamente no que concerne à
saída para o estrangeiro dos indivíduos em idade ativa e das famílias em idade fértil, do consequente desequilíbrio das pirâmides
populacionais e, noutra vertente, à perda de vitalidade económica dos territórios. Por outro lado, inaugura uma outra realidade,
aquela que reporta aos movimentos destes e destas emigrantes entre o país de acolhimento e o país de origem. Se em muitas
circunstâncias esse movimento é dificultado por políticas de emigração / imigração restritivas, pelo fechamento das fronteiras
nacionais e pela própria forma de clandestinidade que envolveu a ida para outro país, no caso europeu a concretização do Espaço
Schengen veio facilitar, e muito, a mobilidade de pessoas entre países. Ao combinarmos esta abolição de fronteiras com o historial
de emigrações, de relações e redes familiares (e de amizade) que ainda se mantêm com os locais de origem, poderemos obter
respostas em direção à compreensão dos movimentos e práticas transnacionais dos emigrantes portugueses e as possibilidades e
expetativas para o seu regresso.
O transnacionalismo surge aqui como um conceito que, por via dos autores que o descrevem, nos pode ajudar a perceber as questões
relacionadas com os vínculos que os migrantes mantêm tanto com os seus países de origem, como também com os países de
residência, desenvolvendo relações em contextos multinacionais.
“As relações translocais e as práticas transnacionais são dinâmicas, mutáveis e dialéticas. Formam uma ligação triádica que liga os
transmigrantes, as localidades para onde eles emigram e a sua localidade de origem.” (Smith e Guarnizo, 1998: 13). Segundo Sara
Ramos (2014) o conceito de “transnacionalismo migratório”, no sentido em que é usado atualmente, foi introduzido por Randolph
S. Bourne em 1916, o qual observou que certos imigrantes residentes nos Estados Unidos estabeleciam no seu quotidiano diversas
relações com os respetivos países de origem, particularmente através do envio de remessas monetárias.
Smith e Guarnizo reconhecem que o conceito de transnacionalismo, não sendo novo, se tornou particularmente útil a partir dos finais
do século XX. Representa um fenómeno que nas últimas décadas atingiu uma grande intensidade a nível global, reposicionando e
complexificando a análise dos fenómenos migratórios, bem como questionando as consequências da globalização nesta área das
migrações. Segundo estes autores, o transnacionalismo é um processo multifacetado e “multi-local” e distinguem-lhe dois tipos:
“from above” e “from below”. O primeiro está muito ligado a uma perspetiva institucionalista e economicista, ao conceito de EstadoNação e a como as relações de poder internacionais o afetam. O segundo designa as relações de poder e as construções culturais,
políticas e sociais a um nível mais local, bem como as redes que os cidadãos comuns estabelecem, de forma a estabelecer ligações
duráveis que ultrapassam as fronteiras nacionais. É neste último que precisamente se enquadra o conceito de “transnacionalismo
migratório”, amiúde usado pelas ciências sociais e centrado sobre as práticas individuais dos migrantes.
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Não será a viagem ocasional ou a contribuição financeira ocasional para o país de origem que favorece a especificidade do conceito
de transnacionalismo, essas atividades não regulares não o devem justificar por si só. Mas é-o por via da ascensão de uma nova classe
de migrantes, empreendedores económicos ou ativistas políticos que participam de forma regular em atividades além-fronteiras,
que se deve colocar a verdadeira tónica deste fenómeno. São estes os verdadeiros “transmigrantes” (Schiller, Basch e Blanc, 1995;
Garnizo, Portes e Haller, 2003; Schiller, 2012; Feldman-Bianco, 2016). Assim, podemos afirmar que um transmigrante é uma pessoa
que, vivendo noutro país, mantém ligações ativas e frequentes com o seu país de origem, nomeadamente, no que se refere às
deslocações frequentes entre países e à intervenção cada vez maior na política de desenvolvimento social e económico no seu país
de origem através, por exemplo, da participação política e associativa, da participação em eventos sociais e comunitários e até da
participação em negócios.
Não são todavia claras as repercussões destes fluxos transnacionais, e do próprio movimento de retorno, nos territórios e
comunidades de origem. Alguns autores têm reportado os efeitos económicos positivos decorrentes do envio de remessas de
dinheiro e do investimento em habitações e outros bens duráveis, outros sublinham a intervenção dos transmigrantes na política
local (tanto como votantes assim como candidatos), na dinamização de atividades cívicas e de índole associativa, na vida cultural das
comunidades e, inclusive, na redefinição das práticas religiosas (Levitt e Jaworsky, 2007). Outros estudos, em contrapartida, apontam
para que apesar de poder impulsionar mudanças locais, regionais e nacionais, o emigrante “é agente de poupança mas não
investidor”, não o é no sentido do investimento em novas atividades produtivas e empresariais. A partir de uma investigação feita
numa localidade transmontana, Portela e Nobre concluem que “à semelhança do observado em muitos outros locais do país, os
regressados (…) não se converteram propriamente em “agentes de inovação” e promotores do desenvolvimento regional.” (2001:
1131). Os autores sustentam que este facto deve-se, por um lado, à formação escolar e à profissão exercida tanto na origem como
no país de acolhimento que não propiciaram tais possibilidades, aliadas a um comportamento típico associado a populações mais
rurais e que remete para uma gestão do risco bastante cautelosa e a capacidades empresariais bastante limitadas. Mas também a
certas barreiras externas, nomeadamente, à falta de uma política de valorização pessoal e profissional dos emigrantes e à falta de
uma política de acolhimento dos emigrantes regressados e de desenvolvimento regional que proporcionasse informação e condições
para a sua reinserção sócio-económica local.
2.2 Inovação social e atração territorial
De acordo com o Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, publicado originalmente pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e traduzido para português pela Fundação Calouste Gulbenkian, a capacidade atrativa de uma cidade passará necessariamente
por determinados fatores tais como a paisagem, o sistema de transportes, a segurança, a saúde, os equipamentos sociais, o lazer e
a qualidade da habitação, em que os mesmos poderão contribuir para “uma mobilidade confiante, um comportamento saudável,
para a participação social e para a autodeterminação ou, pelo contrário, para um isolamento triste, para a inatividade e para a
exclusão social” (2009: 72).
As políticas de atração de residentes seniores afiguram-se como estratégias promissoras de desenvolvimento económico, não só
para as cidades como também para muitas comunidades rurais, como o têm tentado comprovar vários estudos americanos a partir
da análise das migrações internas de populações mais idosas para as zonas rurais. Particularmente no que concerne aos denominados
young elderly, tipicamente casais que estejam bem de saúde e que tenham rendimentos acima da média, a sua chegada proporciona
um estímulo à economia local, ao nível do comércio local, do entretenimento, dos transportes, dos serviços de saúde, da banca, dos
serviços financeiros, seguros, etc., incrementando ainda o mercado imobiliário. Por outro lado, este desenvolvimento económico
acontece com pouca intervenção dos serviços sociais, da justiça criminal, das escolas (Skelley, 2004).
Todavia, e com o tempo, os novos residentes vão-se tornando old elderly, o que os torna crescentemente dependentes de assistência
social e de cuidados de saúde. São ainda identificados outros potenciais efeitos negativos, como sejam o aumento do valor das
propriedades imobiliárias, a possível redução de oportunidades de emprego através do aumento das práticas de voluntariado, e
também uma insensibilidade em relação a determinados modos de fazer mais tradicionais, numa tentativa de imposição das suas
preferências na comunidade (Glasgow e Brown, 2008).
Em suma, a implementação de políticas de atração e de fixação no território de novos residentes, bem como de incremento da
qualidade de vida e bem-estar das populações e comunidades, exigem uma cuidada ponderação das potencialidades e
constrangimentos associados a estes movimentos. E sobretudo, num cenário de competitividade e de concorrência aberta, fazem
depender o seu sucesso da capacidade estratégica que os territórios consigam demonstrar ao nível da inovação na resposta a
necessidades sociais emergentes e na qualificação das estruturas fornecedoras de bens e prestadoras de serviços. Uma inovação que
não será apenas tecnológica e devida ao meio empresarial mas, perante o desafio concreto de gerar atratividade para a população
sénior de naturalidade portuguesa que se encontra a residir fora do país, compromete diretamente os atores públicos, as
organizações da sociedade civil e outros agentes institucionais com dinâmicas de inovação social.
Por inovação social entende-se toda a iniciativa empreendida por parte de atores sociais num determinado contexto social com o
objetivo de proporcionar respostas inéditas a um certo número de problemas sociais (exclusão social, pobreza, abandono escolar,
etc.). Do ponto de vista sociológico, as inovações sociais apresentam as seguintes características principais: traduzem-se em novas
ideias (produtos, serviços e modelos), que simultaneamente promovem a resolução de necessidades sociais (de forma mais eficaz do
que as alternativas), e criam novas relações sociais ou colaborações (Bureau of European Policy Advisers (BEPA), European
Commission, 2011: 9); buscam implementar os meios adequados ao contexto societal; visam a coesão social e a solidariedade,
baseiam-se na democracia participativa, evitam a burocratização; as inovações sociais inspiram-se geralmente nos princípios
fundamentais da economia social e da economia solidária (Assogba, 2007; Bouchard e Lévesque, 2010).
Acresce ainda que muitas destas iniciativas se escoram num território específico, estando na génese ou sendo o corolário de
dinâmicas de desenvolvimento local. O desenvolvimento local surge associado à prestação de serviços de proximidade, à
diversificação das atividades económicas, à valorização do património natural e sócio-cultural, à promoção da formação e da
aprendizagem, entre tantos outros exemplos. As dinâmicas de intervenção adaptam-se às especificidades do território, vinculam as
pessoas que aí residem e assumem a participação local, de uma forma democrática, como força motriz do desenvolvimento e do
bem-estar (Monteiro, 2008, 2014; Squazzoni, 2008).
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Sintetizando, o modelo estratégico de inovação social que assumimos no quadro do presente projeto, por sua vez associado a uma
estratégia mais ampla de desenvolvimento local, assenta na interposição de dois eixos fundamentais: um eixo instrumental
(inovações setoriais + governança e externalidades) e um eixo político (learning communities + missão social e visão transformadora).
No que concerne ao eixo instrumental da inovação social, esta traduz-se antes do mais num conjunto de atividades e serviços
inovadores, que são motivados pelo objetivo de ir ao encontro de uma necessidade social ainda não satisfeita. Orientam-se ainda
para uma reformatação das práticas de governança local, no sentido de práticas de parceria e de mútua influência dos stakeholders
nos processos de tomada de decisão (Monteiro, 2015). Por sua vez, o eixo instrumental da intervenção articula-se com um outro eixo
de maior amplitude programática, o eixo político. O eixo político confere relevo à dimensão democrática da inovação social e desafiaa a ser parte de uma mudança sistémica. Uma das premissas da inovação social é a de que ela deve obedecer a uma missão social,
que deve ser clara, determinada e conhecida. Por missão social, entenda-se o encastramento da inovação numa dinâmica de
mudança socialmente relevante, quer se trate da satisfação de necessidades sociais emergentes, da criação de valor de uso
socialmente útil, ou da sua implantação num tecido territorial particular. Adicionalmente, uma das externalidades expectáveis do
esforço de inovação social será o da ativação de learning communities. Ou seja, que a inovação social seja também oportunidade e
espaço de aprendizagem coletiva.

3. DIAGNÓSTICO
A abordagem ao projeto Fundão Sénior, Território Maior centrou-se na resolução de um problema pertinente e real, realizável com
o tempo, com pessoas, com os recursos disponíveis e com o aproveitamento de potencialidades e de oportunidades existentes no
território. Para tal, é na fase de diagnóstico que são identificados os problemas e as oportunidades, as potencialidades e os
constrangimentos, bem como são definidos os objetivos e os eixos estratégicos de intervenção, sendo este o ponto de partida para
o desenho do projeto.
Uma vez que a escolha das fontes de informação junto dos principais atores de um projeto constitui um elemento essencial de
preparação de um diagnóstico e atendendo ao objetivo principal da investigação, a escolha dos instrumentos que permitiram
elaborar o diagnóstico recaiu sobre o questionário, o focus group e a entrevista.
Os questionários foram aplicados em França e em Portugal, a emigrantes com idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos, entre
junho e setembro de 2015. A opção por este instrumento teve em conta a natureza e possibilidades de acesso ao público-alvo, na
circunstância a emigrantes, homens e mulheres de naturalidade portuguesa, atualmente a residir em França. A aplicação dos
questionários teve como objetivos a obtenção de informação sobre as expectativas de regresso a Portugal, os padrões de mobilidade
e de ligações transnacionais, e as preferências geográficas, habitacionais e de ocupação aquando da idade da reforma.
O segundo instrumento utilizado foi o focus group, que nos possibilitou aprofundar algumas das informações obtidas através dos
questionários. A realização de uma discussão estruturada e a partilha de ideias entre 10 emigrantes, realizada a 12 de agosto de
2015, permitiu-nos verificar quais as expetativas e as reações das pessoas face ao regresso definitivo a Portugal, ajudar a interpretar
os resultados obtidos no questionário e dar a conhecer a um stakeholder ativo da região os resultados obtidos, de forma a permitir
que a condução do seu raciocínio passasse depois por transmitir na entrevista contributos importantes para o delineamento do
projeto.
O terceiro instrumento estratégico escolhido foi a entrevista, realizada a 2 de setembro de 2016, e que possibilitou a recolha de
informação privilegiada junto de um stakeholder central ao projeto, a vereação da Educação, Ação Social, Saúde, Cultura, Património
e Turismo, da Câmara Municipal do Fundão. A condução da entrevista teve sobretudo em conta os objetivos que norteiam o projeto
e que decorrem da problemática, bem como a obtenção de um comentário crítico acerca dos resultados obtidos via questionários e
focus group.
3.1 Principais resultados
Os questionários foram respondidos por 37 homens e 35 mulheres, com idades entre os 50 e os 65 anos, num total de 72 inquéritos
validados. No total dos dois géneros, registou-se uma maior incidência de questionários respondidos por pessoas pertencentes ao
intervalo de idades entre os 54 e os 57 anos. Relativamente ao estado civil, a grande maioria dos/as respondentes é casado/a (92%)
e na sua maioria os agregados familiares são compostos por famílias nucleares com filhos/as, que residem em França há mais de 30
anos. Um quarto da população inquirida é natural do concelho do Fundão, 22% tem as suas origens no concelho de Celorico de Basto
e 14% é originária do concelho da Covilhã. Relativamente aos/às respondentes cujas origens são o concelho do Fundão e da Covilhã,
encontram-se na sua maioria emigrados/as na grande região de Paris (Île-de-France), sendo que a maioria dos/as emigrantes cuja
origem é o concelho de Celorico de Basto reside atualmente na região de Metz (Lorraine).
Os dados obtidos remetem-nos para uma população que vive ou viveu na sua maioria, no caso dos homens, da construção civil e, no
caso das mulheres, de atividades ligadas ao setor das atividades domésticas, sendo que também a maioria encontra-se em idade
ativa e ainda a trabalhar.
Através dos questionários e da discussão em grupo confirma-se que em 99% dos casos (dados dos questionários) estes e estas
emigrantes mantém ligações transnacionais frequentes com Portugal, seja através de contactos com familiares e amigos, seja através
de interesses económicos, ou ainda por outros motivos. Deslocam-se para a sua localidade de origem com alguma frequência, em
média duas semanas a um mês por ano, possuem casa própria (78%) e participam essencialmente em atividades culturais e de
convívio. Neste caso, verificamos que os/as nossos/as emigrantes enquadram-se no conceito de transnacionalismo migratório, por
via das ligações duradouras e pela participação em redes que mantêm com os seus lugares de origem.
Dos inquiridos que responderam à questão sobre a eventual intenção de regresso a Portugal, a grande maioria (71%) manifesta
vontade em regressar de forma definitiva, ainda que preferentemente de forma sazonal e sobretudo à sua região de origem. Sobre
os restantes, os que afirmam não querer regressar, o fator que condiciona a possibilidade de regresso é sobretudo o da permanência
de descendentes em França (Figura 1).
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Figura 1 – Expetativas de regresso
A participação em atividades culturais, de convívio e de associativismo (Figura 2), constituem as atividades preferenciais de ocupação
do tempo, quando a reforma chegar.

Figura 2 – Atividades preferidas para passar o tempo da reforma
Por fim, e perante a questão específica acerca do que mais valorizam quanto à disponibilização de serviços de saúde nas localidades
para as quais pretendem regressar, afirmaram privilegiar a proximidade e as condições de acesso aos mesmos (preço).
Por outro lado, a aplicação do focus group, para além da confirmação dos resultados acima descritos, proporcionou também outras
informações que complementam esses resultados, nomeadamente, o sentimento revelado de injustiça que a comunidade emigrante
portuguesa sente quando sabe que são atribuídos benefícios específicos a estrangeiros que optam por residir em Portugal (seja de
forma definitiva, seja de forma sazonal) através, por exemplo, da isenção de impostos na compra de habitação no nosso País.
Especificamente sobre a região do Fundão, foram referidos como principais atrativos as condições climatéricas e dada especial
importância ao facto de existirem equipamentos sociais de apoio à 3ª idade em quase todas as aldeias. No entanto, a opinião
dominante é a de que os mesmos devem promover atividades lúdicas e de lazer, bem como serem acessíveis no preço e
proporcionarem serviços inovadores. Neste caso, é também aqui reforçada a informação obtida nos questionários, o que justifica a
proposta em plano de ação da existência de atividades nas aldeias de promoção da cultura e do lazer; a criação de estruturas de
apoio que permitam a participação cívica, como associações, casas de convívio, com especial enfoque ao apoio aos/às emigrantes; a
disponibilização por parte dos equipamentos de apoio à 3ª idade de serviços de qualidade e com preços acessíveis. Estes resultados
estão em sintonia com a informação obtida na entrevista, onde foi possível verificar que também os principais stakeholders do
Fundão identificam a qualidade dos seus recursos endógenos, as redes locais de parceria, o potencial turístico, a paisagem natural, a
qualidade e o preço das habitações, as infraestruturas sociais e culturais, entre outros, como os seus principais ativos e como fatores
que impusionam a qualidade de vida dos seus residentes.
Da entrevista com a representante do município, confirma-se e reforça-se a pretensão a que o Fundão seja “Cidade Amiga das Pessoas
Idosas”. Neste sentido, segundo a entrevistada, determinadas iniciativas deverão estar estrategicamente orientadas para a promoção
da qualidade de vida e do bem-estar desta população, a vários níveis. A eleição desta prioridade, ao abrigo da qual “o Fundão está a
procurar respostas diferenciadas para a criação de estratégias para fixar pessoas que tenham ou não casa própria”, alinha-se com a
expetativa de que os seniores emigrados possam também retornar a este território e tragam consigo a experiência de vida noutro
país, as suas ligações afetivas e algum investimento. O objetivo é o de que sejam agentes de mudança e participantes ativos na
promoção de sinergias que alavanquem o desenvolvimento local.
3.2 Território de intervenção
Em termos de população residente, o concelho do Fundão apresenta uma população envelhecida e que tem vindo a perder
capacidade em termos da sua regeneração (os excedentes vida têm-se situado em nível negativo, denotando-se uma elevada
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propensão para a mortalidade, superior à da natalidade), já que a população com mais de 65 anos de idade aumentou
consideravelmente e, em contrapartida, a população com menos de 14 anos diminuiu. Por outro lado, a Carta Social do Fundão
(2013), retrata o concelho do Fundão com indicadores positivos de desenvolvimento no que diz respeito ao número de equipamentos
sociais de apoio a pessoas idosas. Verifica-se uma evolução positiva face aos números apresentados no Diagnóstico Social do Fundão
de 2004. Nos dias de hoje, muito devido ao que a utilização dos fundos públicos proporcionou, os mesmos são já na ordem dos 59%
(dados de 2011) relativamente a outras respostas sociais, através de valências como Lar de Idosos, Centro de Convívio, Centro de Dia
e Serviço de Apoio Domiciliário, geridas principalmente por IPSS. A rede de serviços e equipamentos sociais no concelho do Fundão
é hoje constituída por 119 respostas sociais, das quais 71 direcionam-se maioritariamente para as pessoas idosas e 45 para as crianças
e jovens, o que evidencia a tendência demográfica do concelho (Cordeiro et al, 2015).
Se por um lado o concelho do Fundão constitui uma região profundamente afetada pelo progressivo despovoamento, por outro
constata-se a dinâmica de crescimento ao nível da cobertura por infraestruturas e equipamentos ligados às pessoas idosas, situação
que se verifica tanto ao nível da cidade como da disseminação pelas suas freguesias.
Deste modo, face a esta realidade regional e concelhia, considera-se fundamental a procura de respostas adequadas que satisfaçam
as crescentes necessidades da população, para além da aposta em atividades que possam inverter ou minorar o desfavorecido
contexto social, económico e demográfico a que esta região de Interior está votada. De facto, o concelho do Fundão pertence a uma
região de baixa densidade em que o envelhecimento da população, aliado à fragilidade económica, ao elevado desemprego e à falta
de oportunidades de trabalho (particularmente sentidos nas zonas mais rurais e afastadas do principal polo urbano), fazem com que
esta zona esteja fragilizada nos argumentos que potenciam a atração de novos residentes, especialmente as gerações mais jovens.
Estas são sobretudo limitações que se podem destacar, tendo também em conta a cada vez menor presença nas aldeias de serviços
de proximidade ligados à saúde e à educação, e que são fundamentais no quadro da ligação que se faz entre estes serviços e a
qualidade de vida da população.

4. DESENHO DO PROJETO
Enquanto iniciativa associada à promoção do desenvolvimento local, o projeto Fundão Sénior, Território Maior começa por se
estruturar em função dos pontos fortes e fracos, assim como ameaças e oportunidades (Matriz SWOT) identificados no território e
contexto social de referência.
No que concerne aos aspetos mais positivos, identificam-se fatores naturais e de organização social (clima, segurança, preço das
habitações, oferta turística e gastronómica, etc.), aliados a um claro interesse do Município do Fundão em concretizar projetos e
políticas sociais de promoção da melhoria de vida e bem-estar da população sénior. Idêntica aposta do município tem sido registada
ao nível da inovação e empreendedorismo, tanto empresarial como social. Soma-se a disponibilização de equipamentos e de serviços
de apoio social, cuja requalificação e renovação ao nível de funções urge ser promovida. De crucial importância para o sucesso do
projeto, regista-se a existência de uma significativa população emigrada com raízes e com fortes ligações afetivas que mantem com
este território, aliadas a uma vontade em regressar e até de investir no concelho.
Do lado das características que fragilizam o território e a sua capacidade de atração, surgem desde logo o envelhecimento
demográfico, o decréscimo populacional nas aldeias e a concentração de residentes na zona mais urbanizada. Este movimento tem
consequências ao nível da insuficiente cobertura de determinados serviços, nomeadamente da rede de transportes e de serviços de
saúde. Releva ainda o sentimento, por parte dos emigrantes, de que a política fiscal do país não favorece o retorno e, ao invés,
penaliza quem pretende retornar. Não havendo, igualmente, políticas municipais de incentivo (ex. nos impostos municipais) ao
retorno e fixação de residência.

Figura 3 – Eixos de intervenção
Partindo da análise sumariada na matriz SWOT, definiram-se os dois eixos estratégicos de intervenção que norteiam a definição do
plano de ações do projeto e que visam abranger duas problemáticas distintas mas que, face aos objetivos do projeto, se cruzam e
entram em sintonia: por um lado, ações de incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso de emigrantes reformados, no quadro
do reforço da atratividade territorial; por outro, a potenciação de sinergias entre os agentes locais e a renovação das funções sociais
que os equipamentos já disponíveis podem satisfazer, numa lógica de inovação social ao nível das respostas sociais disponibilizadas,
da satisfação de necessidades sociais emergentes e da promoção da qualidade de vida e bem-estar.
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Figura 4 – Ações do Eixo 1
O Eixo 1 privilegia medidas que favorecem o acolhimento e (re)integração de emigrantes, não dinamizadas diretamente pelo
município [(2) Política municipal de acolhimento e integração de emigrantes, (6) Campanhas de promoção e de divulgação], mas
também pelas organizações sociais e outras entidades da sociedade civil [(3) Criação de vagas em equipamentos da 3ª idade, (5)
Eventos de promoção da interculturalidade], por grupos de voluntários devidamente organizados [(6) Voluntários “Mentores para
Emigrantes”] e pelos próprios pares [(1) Associação de apoio aos emigrantes]. Tais propostas apropriam-se de raízes culturais e
afetivas que se mantêm vivas, e entroncam com algumas das atividades que os emigrantes elegem como importantes ao nível da
sociabilidade local (vide Figura 2). E, sobretudo, apelam a parcerias abertas e à co-organização de iniciativas conjuntas entre o
Município do Fundão e alguns serviços coordenados por esta entidade, como o Gabinete de Apoio ao Emigrante e a Rede Social do
Fundão, e, por outro lado, as IPSS locais e outras estruturas associativas, ou as comunidades locais de acolhimento. Ao nível nacional,
importará obter o apoio do GARE – Gabinete de Apoio ao Regresso Emigrante do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.).

Figura 5 – Ações do Eixo 2

353

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
As ações do Eixo 2 visam a diversificação dos serviços de apoio ao público-alvo e a aproximação de vários tipos de serviços às zonas
mais rurais, que são também as zonas que mais carecem de serviços, devidamente enquadradas em medidas de maior amplitude
programática.
Entre estas últimas contam-se as ações de certificação do Fundão como “Cidade Amiga das Pessoas Idosas” e, consequentemente, a
intervenção nas seguintes áreas entendidas como fundamentais para o estímulo ao envelhecimento ativo: espaços exteriores e
edifícios, transportes, habitação, participação social, respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, comunicação e
informação, apoio comunitário e serviços de saúde. Perspetiva-se ainda a constituição de um grupo de trabalho, com objetivos e
responsabilidades partilhadas, que dará apoio à execução das atividades integrantes do Projeto Fundão Sénior, Território Maior, e
procederá à monitorização e avaliação do projeto.
A diversificação de serviços e sua aproximação às populações passa pela requalificação e inovação nos serviços sociais a prestar pelos
equipamentos já implantados, assim como pela promoção de serviços inovadores, nos domínios da saúde, mobilidade, habitação ou
cuidados pessoais. Novamente, prevê-se que a concretização das ações seja suportada por uma rede de parcerias, coordenando-se
de forma negociada a articulação de sinergias na definição estratégica das atividades e sua execução (Monteiro, 1995). Para além do
envolvimento do Município do Fundão, da rede concelhia de IPSS e das associações locais (culturais/recreativas/desenvolvimento),
estima-se como determinante a adesão de empresas prestadoras de serviços, da Universidade da Beira Interior e da Administração
Regional de Saúde do Centro.

5. NOTAS FINAIS
O contexto que justificou a elaboração do Projeto Fundão Sénior, Território Maior foi simultaneamente o de um quadro de problemas
e de oportunidades existentes no concelho do Fundão, para os quais tentámos encontrar estratégias que simultaneamente possam
inverter ou minorar os problemas e potenciar as oportunidades. Mais concretamente, partiu de um quadro de problemas
relacionados com a baixa densidade e com o envelhecimento populacional e de um quadro de oportunidades que dizem respeito,
por um lado, à intenção por parte dos principais stakeholders (com o Município do Fundão como parte diretamente interessada) em
concretizarem medidas que potenciem a atração de residentes em idade sénior e, por outro, ao facto de o número de equipamentos
e entidades que operam na área do apoio à 3ª idade ser bastante razoável no concelho.
Face ao envelhecimento demográfico verificado tanto ao nível local, como regional e até europeu, associado ao declínio das taxas de
natalidade e ao aumento da longevidade, não se pode negar a relevância crescente dos seniores emigrados enquanto grupo-alvo a
atrair visando o aumento populacional das regiões, especialmente por parte das que registam características de baixa densidade. Por
outro lado, associado a este contexto verificamos a existência de cada vez mais emigrantes em idade sénior a residir nos países de
acolhimento e com vontade de regressar à sua terra natal, uma característica que reforça a sua condição de público estratégico e de
oportunidade.
Neste sentido, o Projeto Fundão Sénior, Território Maior parte de um diagnóstico elaborado conjuntamente com alguns dos principais
stakeholders, para se estruturar como ferramenta de trabalho que, ao serviço desses mesmos stakeholders e de outras partes
interessadas, sustente uma ação deliberada de atração de emigrantes, com idades entre os 50 e os 65 anos, para a fixação de
residência no concelho do Fundão.
Adicionalmente, o projeto investe na estruturação de uma intervenção socialmente inovadora. Desde logo, pelo já mencionado
envolvimento de profissionais, agentes políticos e usuários no processo de identificação de necessidades e de oportunidades,
conducentes por sua vez à eleição dos objetivos e prioridades do projeto. Depois, por apostar na requalificação das respostas sociais
proporcionadas pelos agentes e pelos equipamentos já presentes no território, beneficiando a exploração de sinergias já existentes.
Ainda, pela concretização do princípio da “parceria”, quando entendido como uma fórmula de governar em rede, a partir de múltiplos
centros, e ao abrigo do qual os diferentes stakeholders se coordenam e negoceiam a co-construção e co-produção de soluções para
os problemas identificados. Por último, porque o modelo estratégico desenhado associa a produção de inovações setoriais a
processos de mudança social, particularmente no seio das comunidades de acolhimento, visando que os movimentos de retorno, de
fixação e de mútua adaptação à nova realidade em curso se façam sem grandes sobressaltos para ambas as partes.
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RESUMO
Ao longo da sua evolução histórica, as freguesias, descendendo das comunidades paroquiais, afirmaram-se crescentemente como
organizadoras do universo comunitário local, estabelecendo laços religiosos, culturais, educativos e assistenciais das populações,
revelando neste percurso a existência de preocupações sociais que foram transportadas até ao presente e continuam a constituir
parte significativa das atribuições e competências das atuais freguesias. Enquanto autarquias locais, as Juntas de Freguesia,
enquadram-se na administração autónoma do Estado e prosseguem a satisfação das necessidades sentidas pela população e a defesa
dos melhores interesses dos cidadãos. Significa que, situando-se ao nível mais próximo dos cidadãos, sentem e acolhem os seus
problemas que geralmente se agravam em épocas de crise económica e aos quais procuram dar resposta. No entanto, e na
necessidade de manterem políticas de proximidade significativas que atendam às necessidades e expetativas da população,
confrontam-se, por um lado com a escassez de recursos financeiros e por outro com a crescente complexidade dos problemas sociais
que vão surgindo. Neste trabalho, são apontados exemplos de inciativas socialmente inovadoras na forma como algumas freguesias
contornam os obstáculos e dificuldades, encarando a inovação social como um meio de excelência, que lhes permite o
desenvolvimento de políticas sociais sustentáveis que vão desde o combate à fome e exclusão social, aos problemas da habitação
social, da educação, e também da promoção da economia e desenvolvimento local.
Palavras-chave: Inovação Social, Empreendedorismo, Políticas Sociais, Juntas de Freguesia

ASSESSING THE SOCIAL IMPACTS OF REGIONAL SERVICES: THE CASE OF A PORTUGUESE MUNICIPALITY
ABSTRAT
Throughout their historical evolution, the parishes, descending from parish communities, became themselves as organizers of the
local community universe, establishing religious, cultural, educational and assistance bonds of the populations, revealing in this way
the existence of social concerns that were transported until to the present and continue to constitute a significant part of the
attributions and competencies of the current parishes. The Parish Councils are part of the autonomous administration of the State
and continue to meet the population needs. Located at the nearest level to the citizens, they feel and solve their problems, which
are generally aggravated in times of economic crisis and to which they seek to respond. However, and on the need to maintain
significant proximity policies that meet the needs and expectations of the population, they are confronted, on the one hand, with
the scarcity of financial resources and, on the other hand, with the growing complexity of the emerging social problems. In this work,
examples of socially innovative initiatives are pointed out in the way some parishes overcome obstacles and difficulties, facing social
innovation as a means of excellence, which allows them to develop sustainable social policies ranging from the fight against hunger
and social exclusion, The problems of social housing, education, and also the promotion of local economy and development.
Keywords: Social Innovation, Entrepreneurship, Public Policies, Parish Councils.

1. INTRODUÇÃO
Face à crise internacional que a partir de 2007 e em Portugal se repercutiu no mercado de trabalho, as desigualdades e os riscos de
exclusão social, exigem da parte do Estado e de outros atores da sociedade, novas formas de intervenção social e local (Rebelo, 2014).
Enfrentar estes problemas é uma prioridade estrutural que os decisores políticos nacionais não podem ignorar, promovendo mais
descentralização de serviços de forma a alcançar um equilíbrio entre eficiência e proximidade.
As Juntas de Freguesia são unidades administrativas de poder local com competências próprias, mas também com competências
delegadas pelas Câmaras Municipais, e no que diz respeito à Ação Social, compete às Juntas de Freguesia a promoção e execução de
projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto, podendo ainda participar em colaboração com
instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social. (nº 1 do artigo 16º da Lei n 75/2013).
Assim, é neste contexto que pretendemos elaborar o presente trabalho o qual tem, como objetivo geral, descrever e analisar as
iniciativas desenvolvidas por quatro Juntas de Freguesia, abaixo indicadas, como estratégias de resposta social visando à resolução
dos problemas e à criação de valor económico os quais, no contexto da inovação social, consideramos relevantes, e que são:





A Cantina Social da Freguesia de Portimão;
O projeto OPPA – (Orçamento Participativo, Partilhado, Apadrinhado) da Freguesia de Carnide;
O projeto de Atividades de Tempo Livre da Escola Básica da Freguesia de Afife;
O Mercado de Produtores Locais da Freguesia de Canaviais.

Relativamente aos objetivos específicos, consideramos importante identificar e descrever os problemas sociais enfrentados pelas
Juntas de Freguesia assim como as estratégias de inovação social aplicadas aos projetos sociais. Pretendemos ainda identificar os
benefícios sociais e económicos gerados pelos projetos sociais. Assim, podemos entender cada um destes projetos de caráter social
como uma possibilidade de implementação de políticas públicas.
Com o desenvolvimento destes projetos, as Juntas de Freguesia procuram responder a algumas das necessidades dos seus cidadãos,
e, dada a escassez de recursos próprios, os projetos são desenvolvidos geralmente com recurso a novas ideias, à criatividade e à
inovação. Após a presente introdução, o trabalho está estruturado da seguinte forma: numa primeira parte, procuramos explorar os
aspetos essenciais para o conhecimento e compreensão da inovação social; uma segunda parte abordamos as bases metodológicas
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adotadas; na terceira parte apresentamos os resultados e, por último, procuramos sintetizar os aspetos mais relevantes da temática
em estudo.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. A Inovação social
A inovação social é definida como o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da participação e da
cooperação de todos os atores envolvidos, (Santos e Seabra, 2015:62). As inovações sociais não sendo apenas bens para a sociedade,
são também a capacitação da sociedade para agir em torno dos seus problemas ou expetativas.
A designação inovação social não é nova e vem sendo utilizada em diferentes contextos. Segundo Santos e Seabra (2015), pode
afirmar-se que a expressão similar, invenções sociais, foi cunhada por Max Weber no século XIX e reproduzida por Joseph
Schumpeter, em 1930. A distinção entre inovação tecnológica e social nem sempre foi clara. Numa primeira fase, entre os anos 60 e
80 do século XX, a inovação social esteve muito confinada aos domínios da aprendizagem (ensino e formação) e do emprego
(organização do trabalho). Mais tarde, a partir dos anos 80, mas ainda na mesma linha, a inovação social surge também ligada ao
campo das políticas sociais e do ordenamento do território. Até à década de 1990, o termo não era muito utilizado no âmbito das
ciências. Segundo os mesmos autores, o termo inovação social, tal como o conhecemos hoje, surgiu a partir dos trabalhos de Taylor
(1970) e Gabor (1970). Para aquele primeiro, a inovação social passou a representar uma maneira social de se desenvolver algo,
como por exemplo, uma escola inovadora, uma maneira de lidar com a pobreza, um novo procedimento para (res) socializar as
pessoas, enquanto para Gabor, a inovação social é considerada como uma ferramenta para a resolução dos problemas do território
(Santos e Seabra, 2015). Segundo André e Abreu (2006) as perspetivas mais recentes afastam definitivamente a inovação social da
tecnológica, atribuindo-lhe uma natureza não mercantil, um carácter coletivo e uma intenção que não só gera, mas também visa,
transformações das relações sociais. Nesta ótica, a inovação social implica sempre uma iniciativa que escapa à ordem estabelecida,
uma nova forma de pensar ou fazer algo, uma mudança social qualitativa, uma alternativa – ou até mesmo uma rutura – face aos
processos tradicionais. A inovação social surge como uma “missão” ousada e arriscada.
A inovação social pode manifestar-se nas políticas que se dirigem à inclusão de pessoas ou coletivos de base territorial. Casos
ilustrativos são os que surgem nas políticas e programas europeus de coesão social e territorial, por exemplo no âmbito do PIC
EQUAL70 que assume explicitamente a inovação social como um objetivo.
O desafio da inovação social, é a necessidade de vencer adversidades e riscos, embora a possibilidade de aproveitar oportunidades
e de responder a desafios pareça ser também o grande incentivo.
De acordo com Sousa e Monteiro (2015) referindo-se a
Moulaert (2000), o reconhecimento e a eventual resolução das formas mais agudas de exclusão só serão possíveis se encontrarem
formas inovadoras de revelar necessidades, de cooperar e de democratizar a gestão pública. Este autor sublinha a importância da
capacitação dos agentes, argumentando que o desenvolvimento local é cada vez menos uma questão de rendimentos e de
capacidade de consumo, passando sobretudo pela promoção de mudanças estruturais que promovam a capacitação individual e
coletiva no sentido de encontrar soluções para os problemas. As condições que permitem e favorecem a inovação social incluem,
por um lado, os recursos necessários ao processo, e, por outro, as dinâmicas associadas à consolidação e difusão da inovação. No
campo dos recursos, a inovação social aproxima-se bastante da inovação tecnológica. O conhecimento, ou os saberes em geral, são
essenciais.
Fora da esfera mercantil a inovação social situa-se principalmente no âmbito do terceiro sector. Contudo, e segundo André e Abreu
(2006), a inovação social pode estar presente nas políticas públicas, também não devendo ser excluída a possibilidade de inovação
social produzida por entidades privadas. São disso exemplo as iniciativas desenvolvidas no “espírito” da responsabilidade social das
empresas que incluem, muitas vezes, o conceito de inovação social. A ideia mais recorrente é que a inovação social emerge fora das
instituições, sendo o resultado de uma mobilização em torno de um objetivo, protagonizada informalmente por um movimento social
ou, com uma matriz mais estruturada, por uma organização. Ou seja, é um produto da sociedade civil ou um resultado da pressão da
sociedade civil.
O processo de “empoderamento” dos atores da sociedade civil, é um dos principais efeitos processuais da inovação social sobres os
seus atores, uma vez que implica o reforço de capacidades e competências do coletivo para agir e ser autónomo na satisfação das
suas necessidades e exigências.
2.2. A Inovação Social nas Políticas Públicas
As políticas públicas dizem respeito às ações do governo e das autarquias desenhadas e implementadas para alcançar o bem-estar
da sociedade e o interesse público. Significam como tal, o conjunto de intervenções do Estado na realidade social e, tal como os
agentes sociais, estão sujeitas a discussão e à pressão da evolução das necessidades e expetativas, bem como da disponibilidade de
novos conhecimentos e novas tecnologias que podem ser usadas ao serviço dos objetivos delineados, (Neves, 2003). Segundo Lopes
e Amaral (2008), as políticas públicas são o resultado da competição entre grupos ou segmentos da sociedade que procuram defender
ou garantir os seus interesses como sejam, infraestruturas rodoviárias, de abastecimento público, bens ou serviços de saúde, de
educação, de segurança pública, etc.
A capacidade inovadora de uma organização não depende simplesmente de fatores económicos, depende também da estrutura
social, cultural e política na otimização e na aplicação produtiva dos seus recursos disponíveis tanto como tangíveis como intangíveis.
1A comunicação da Comissão Europeia aos

Estados Membros publicada a 5 de maio de 2000, definiu diretrizes relativas a uma Iniciativa Comunitária, designada por EQUAL,
sucessora das iniciativas do emprego e desenvolvimento dos recursos humanos. Esta iniciativa teve por objetivo a promoção de abordagens e metodologias inovadoras
com vista a combater as desigualdades e as discriminações no mercado de trabalho, assentando num trabalho em rede e na cooperação nacional e transnacional. Foram
definidos um conjunto de requisitos obrigatórios para todos os projetos a desenvolver, nomeadamente: Parcerias de desenvolvimento; Inovação e Experimentação;
"Empowerment"; Cooperação transnacional e "Mainstreaming". Exigia-se igualmente o compromisso entre competitividade económica, das organizações e dos territórios,
a coesão social dos grupos-alvo e das pessoas e ainda a garantia de que os projetos respondam a necessidades diagnosticadas das organizações, dos públicos e dos
territórios envolvidos.
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(Piteira,2014). Hoje, a um representante político, exige-se não só uma visão e um projeto para a comunidade, mas, também, que
esteja próximo das pessoas. Que as escute, convença e motive. Para (Castell 2005), o conhecimento e inovação são fontes de riqueza,
de poder e de qualidade de vida porque com conhecimento, realiza-se investimento e ganha-se dinheiro e sem conhecimento,
mesmo tendo dinheiro, acaba-se por perdê-lo.
A Estratégia de Lisboa71 passou a considerar a inovação social como um campo central na aplicação de políticas de incentivo à
inovação empresarial e nas políticas sociais inovadoras, em domínios como o risco de pobreza e exclusão social. A inovação social
pode assim manifestar-se nas políticas que se dirijam à qualidade de vida e inclusão de pessoas ou coletivos de base territorial, e
situar-se em domínios muito variados, da sociedade, do domínio mais social ao domínio económico, do conhecimento ou mesmo da
segurança. Uma das preocupações da avaliação da Estratégia de Lisboa é o seu impacto na coesão social e na qualidade de vida.
Frequentemente os processos de inovação social resultam no contexto de redes de cooperação que integram organizações de
natureza diversa, como organizações privadas, públicas, do terceiro setor ou elementos da sociedade civil.
O aumento da participação dos atores nas decisões económicas, sociais e políticas das organizações em que estão envolvidos, reforça
a sua capacidade de intervenção na comunidade. Quando os agentes se tornam ativos, adquirem autonomia para intervir,
possibilitando por deste modo a criação de condições para procurar novas oportunidade socialmente relevantes.
Para Mulgan et al. (2007), a inovação pode ser construída através da aliança entre fatores inovadores (agentes de desenvolvimento,
empreendedores e atores inovadores) e parceiros ativos monitorizadores (universidades, organizações e Estado). No entanto e como
salienta o mesmo autor, as inovações sociais são frequentemente implementadas muito cedo, dado que os atores envolvidos estão
geralmente muito motivados e são demasiado impacientes para esperar pelos governos ou outras entidades para agir. Mulgan et al.
(2007:23).

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
A principal finalidade deste trabalho é a de abordar de uma forma mais profunda alguns projetos sociais desenvolvidos pelas Juntas
de Freguesia dentro do quadro de competências próprias na área social para melhor compreender o seu impacto na vida dos
cidadãos. Com o objetivo de complementar de forma mais consistente a abordagem teórica deste trabalho, tomámos a iniciativa de
recorrer ao estudo de caso, pois de acordo com Bell (1997) o estudo de caso proporciona uma oportunidade para estudar, de forma
mais ou menos aprofundada, um determinado aspeto em pouco tempo. A escolha do estudo de caso prendeu-se, assim, com o facto
de esta abordagem nos permitir compreender a envolvência e desenvolvimento dos projetos sociais em estudo assim como a sua
avaliação no que diz respeito à relação dos recursos alocados com os resultados obtidos. Como método de recolha de dados
recorremos à entrevista semiestruturada realizada junto dos autarcas presidentes das freguesias alvo de estudo.

4. APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS – CASO
No presente capítulo apresentamos os quatro estudos de caso dos projetos sociais desenvolvidos pelas Juntas de Freguesia que nos
propusemos realizar, respeitando de modo rigoroso, e tão pouco influenciado pela interpretação quanto possível, os dados obtidos
mediante a aplicação da entrevista. No respeito pela informação recolhida, procuramos uma descrição elucidativa da temática em
análise em cada caso de inovação social com vista a obter a informação teoricamente expressiva e relevante para melhor
compreender: o objeto social dos projetos, as motivações dos autarcas, as estratégias adotadas, modelo de financiamento e os
principais resultados.
4.1 Estudo de Caso da Freguesia de Portimão: A Cantina Social
A freguesia de Portimão, envolve a maior parte (82%) da população do Concelho e segundo os Censos de 2011, o número de
habitantes residentes na freguesia era de 45.431 residentes em 2011. A taxa de desemprego na freguesia, em 2011 atingia os 17,52%
enquanto o valor nacional se situava. em 13,18%, a nível regional 15,74%.
A iniciativa desenvolvida pela Junta de Freguesia, que abordamos neste caso, e que consideramos de inovação social, diz respeito à
Cantina Social, concebida com o objetivo de proporcionar ajuda alimentar em regime de “Take Way” às famílias mais carenciadas da
freguesia. Complementarmente esta resposta social envolve também a distribuição de cabazes com produtos alimentares às pessoas
que os podem confecionar em casa.
Com vista à criação da nova Cantina Social e por não dispor dos recursos humanos suficientes, a Junta de Freguesia estabeleceu um
acordo de parceria com a Igreja Matriz de Portimão. Neste acordo, a Junta de Freguesia, comprometeu-se a financiar anualmente o
projeto o que foi decisivo para que a Igreja adquirisse um restaurante com vista à instalação de um novo refeitório social, no qual os
residentes podem levar duas refeições para casa. O Projeto é financiado exclusivamente pela Junta de Freguesia com um montante
anual de €5.000 anuais que corresponde a cerca de 0,7% do seu orçamento e destina-se o apoio ao funcionamento dos dois
refeitórios sociais existentes no pagamentos das despesas de transporte, água, eletricidade, gaz, produtos alimentares e produtos
de higiene e limpeza.
4.1.1. Resultados
A população beneficiada pelos serviços de refeição social que a Junta de Freguesia apoia envolve 70 pessoas, que recorrem
assiduamente ao refeitório social o qual serve uma refeição diária, o almoço e 30 pessoas que recorrem diariamente à nova Cantina
Social, levando em regime de take away o jantar e almoço para o dia seguinte.
Mensalmente, são ainda distribuídos cerca de 200 cabazes de alimentos a outras famílias carenciadas que são aquelas pessoas com
carência económica, mas que ainda podem cozinhar. O número de pessoas que recorrem aos refeitórios tende a diminuir no verão
71

A Estratégia de Lisboa, foi definida no Conselho da Primavera de 2000 e que estabeleceu a necessidade de mudança do paradigma da sociedade indus trial para a
sociedade do conhecimento pela via da inovação e da qualificação com a salvaguarda da coesão social e da sustentabilidade ambiental.
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e a aumentar no inverno, sendo apontada como causa dessa flutuação a característica sazonal da oferta de parte do
emprego.Observamos, neste caso, que a Junta de Freguesia, sendo uma entidade pública local com competências próprias na área
social, promove e procura a aproximação social aos residentes com necessidades económicas, ultrapassando os seus
constrangimentos ao nível dos recursos humanos com a sensibilidade e habilidade para implementar e desenvolver projetos de apoio
social mais abrangentes e diversificados (que incluem neste caso cuidados de saúde) recorrendo a parcerias, otimizando assim
recursos humanos, técnicos e financeiros. Relativamente às Cantinas Sociais, torna-se, entretanto, oportuno salientar a pretensão
do governo atual de que tenciona substituir o modelo atual de cantinas sociais pela distribuição de cabazes, recorrendo para o efeito
a fundos comunitários. Pretende-se proceder a uma transição, que não seja abrupta do modelo atual da cantina social para o modelo
de cabaz, salvaguardando-se que a resposta das cantinas sociais possa permanecer e se possível seja reforçada.
Consideramos assim, que esta medida recentemente anunciada pelo governo se enquadra integralmente na preocupação da Junta
de Freguesia na conceção e desenvolvimento do projeto de apoio alimentar. Em síntese, consideramos, que este projeto social de
apoio alimentar promovido pela freguesia de Portimão se enquadra integralmente, quer nas políticas nacionais, quer nas políticas
do Parlamento Europeu, o qual, e segundo (Kraatz 2016), teve um papel muito ativo na promoção da continuação do Programa de
Distribuição Alimentar da UE para os mais carenciados quando em negociações com o Conselho Europeu obteve o aumento do
orçamento do FEAD de 2,5 mil milhões de euros para 3,5 mil milhões de euros.
4.2. Estudo de Caso da Freguesia de Carnide: Projeto OPPA
Carnide é uma das maiores freguesias do município de Lisboa, em extensão e em população. Na década de 2001 a 2011, Carnide
cresceu 22,79% com 23.316 residentes em 2011, superando o crescimento da população que se observou em toda a região
metropolitana de Lisboa (6,01%) nesse período. A freguesia apresenta uma população predominantemente jovem com uma idade
média de 37,34 anos, inferior à média do concelho, regional e nacional. O índice de envelhecimento de 96,1 é significativamente
inferior ao índice de envelhecimento nacional (127,8) e regional (117,4) sendo substancialmente inferior ao índice de envelhecimento
do Concelho de Lisboa, o que dá consistência à sua característica de freguesia jovem. Os indicadores de condições de vida e habitação
apontam para uma maior proporção de edifícios com necessidade grande reparações ou muito degradados (13,52%), o que é
substancialmente superior aos valores nacionais (4,41%), regionais (3,38%), e mesmo concelhios (7,39%).
O projeto em estudo neste caso é um projeto de intervenção na habitação social e foi concebido e desenvolvido visando o
empoderamento de competências próprias dos habitantes desses bairros nas obras de reparação e conservação dos lotes
habitacionais.
Em 2012, o estado das habitações e dos espaços comuns dos lotes habitacionais encontrava-se muito degradado e face à falta de
resposta da entidade gestora era preciso intervir para evitar a degradação avançada dos lotes e para tal era necessário envolver
nesse processo os próprios moradores.
O projeto teve grande adesão dos moradores e o seu desenvolvimento tem sido crescente e os principais objetivos visam
essencialmente a recuperação dos lotes habitacionais em estado de crescente degradação e o empoderamento em competências
próprias dos residentes na revitalização dos bairros sociais.
A Junta de Freguesia não detinha competências próprias para intervir na habitação social, sendo essas da exclusiva competência
municipal. No entanto, a sua relação de proximidade com a população fez-lhe sentir os problemas e as dificuldades que os residentes
enfrentavam para obter da Câmara Municipal ou da empresa gestora (GEBALIS) uma resposta atempada para a resolução dos
problemas das suas habitações. Os residentes que enfrentavam problemas na habitação, tinham muita dificuldade em reivindicar,
mas limitavam-se a reivindicar, não se assumiam como parte capaz de ser a solução para o seu próprio problema. Para a Junta de
Freguesia, era importante torná-los parte ativa para a resolução do problema porque ninguém melhor que o morador conhece o seu
problema. Tornou-se importante dotar os moradores de competências, dar-lhe recursos, dar-lhe tempo e espaço em torno de um
projeto conjunto para a revitalização dos seus bairros que foram construídos para acolher grande parte da população oriunda das
barracas que foram demolidas. A aposta no inter-relacionamento dos moradores foi a principal estratégia da Junta de Freguesia foi.
Era necessário que os moradores se relacionassem melhor entre si, conversando sobre os seus lotes, levantando os seus problemas
conjuntos e planeando as intervenções necessárias para as obras de conservação, da pintura, do arranjo das fachadas com fendas e
infiltrações, das portas, das janelas, das varandas e dos espaços comuns. Assim e na fase inicial do projeto foram realizadas na Junta
de Freguesia várias reuniões mensais entre moradores e parceiros locais com vista à constituição de comissões de lote. Foi nesta
primeira fase que a Junta de Freguesia se comprometeu a financiar o projeto denominando-o de Orçamento Participativo, Partilhado
e Apadrinhado, isto porque a maior parte do financiamento cabe à Junta de Freguesia, e envolve a participação dos moradores no
diagnóstico e planeamento das intervenções, é partilhado na despesa porque aos moradores cabe, embora menor uma parte do
financiamento e é apadrinhado por um parceiro local ao qual cabe a gestão de todo o processo que envolve as obras a realizar, o seu
acompanhamento e supervisão ao longo do tempo.
Cada lote habitacional foi, apadrinhado por um parceiro, dos parceiros que são as várias associações locais, na sua maioria da área
social, cultural e desportiva e também as associações de moradores estas tendo sido apoiadas juridicamente pela Junta de Freguesia
no seu processo de constituição como entidades associativas.
As reuniões da Junta de Freguesia foram planeadas de acordo com as condições de cada lote habitacional. Para os moradores dos
lotes mais degradados as reuniões decorreram semanalmente enquanto para outros menos degradados decorreram mensalmente.
Isto porque, nas habitações mais degradadas os residentes eram socialmente mais desfavorecidos e com menor capacidade para
compreender, aceitar e envolver-se em todo o processo.A Junta de Freguesia financia este projeto que como referido anteriormente,
abrange os dois bairros sociais da freguesia que são constituídos, por 45 lotes habitacionais no bairro Horta Nova e 150 lotes no
bairro Padre Cruz e em cada lote habitam 10 agregados familiares. O montante do financiamento da Junta destina-se basicamente à
a aquisição de bens materiais necessários ás obras cabendo a execução das mesmas da responsabilidade partilhada entre o parceiro
do lote e cada morador. O valor do financiamento pela Junta de Freguesia inscrito no seu orçamento e que se tem revelado adequado
a todo o processo de reabilitação dos dois bairros é de €250 anuais para cada lote o que perfaz €48.750 por ano sendo que cada
morador comparticipa com 10% do valor das obras a realizar na sua habitação.
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4.2.1. Resultados
Todos os lotes (150) foram e continuam a ser alvo de intervenção e manutenção anual sendo que os custos das obras em cada lote
são naturalmente diferentes de lote para lote e de apartamento para apartamento, de acordo com o seu estado de conservação e
necessidade de reparação e manutenção. A verba anual atribuída aos lotes que nesse ano não necessitem, são distribuídos pelos
lotes mais necessitados, ampliando assim a capacidade técnica de intervenção. São assim beneficiados com obras de pintura,
reparação de portas, janelas e varandas, os 1500 agregados familiares que habitam nesses dois bairros sociais. Cabe a cada parceiro
a gestão do montante atribuído anualmente pela Junta de Freguesia.
Este projeto, planeado pela Junta de Freguesia em 2012, foi amplamente implementado em 2013, e nesse ano, todos os lotes
habitacionais foram alvo de obras de conservação incluindo a pintura integral dos prédios a maioria dos quais envolveu diretamente
a participação da população, que há mais de 18 anos se confrontava com graves problemas de habitação e que segundo a autarquia,
nunca até então resolvidos.
Referindo-se ao papel da inovação social na administração das cidades, Bonneau, (2015) defende que a fim de promover e beneficiar
da inovação social, as cidades precisam de mudar os seus sistemas de governação e abrir o processo a todos os atores: da
administração aos cidadãos, incluindo as ONG e outras partes interessadas e que essas mudanças na gestão urbana são, elas próprias,
uma forma de inovação social.
A inovação reside assim, no princípio de que a gestão urbana não é vista como um processo isolado, separado da realidade e dos
cidadãos, mas procura experimentar novos métodos de trabalho dentro da administração, juntamente com as partes interessadas e
os cidadãos. A inovação coloca os indivíduos no centro de um modelo de gestão que se revela mais holístico e tem o potencial de
enriquecer o papel dos cidadãos na sociedade (BEPA, 2011). Como pudemos observar neste caso de estudo, a inovação social pode
fornecer novas soluções para as questões orçamentais, humanas e legais que as administrações locais enfrentam cada vez mais e
pode desempenhar um papel crucial na identificação de soluções para questões sociais que não são atendidas pelos atores
tradicionais (BEPA, 2011:66). A inovação social pode igualmente contribuir para o reforço da coesão social e para formas de vida
novas e mais sustentáveis para todos os grupos da população, incluindo os jovens.
4.3. Estudo de Caso da Freguesia de Afife: Projeto de ATL na Escola Básica
Afife é uma freguesia do concelho de Viana do Castelo com 1632 habitantes em 2011. Na década de 2001 a 2011, perdeu população,
apresentando um saldo negativo de 2,68% nessa década. O índice de envelhecimento registado (em 2011) era de 240,7. Os
indicadores de educação apontam para uma menor taxa de abandono escolar de (1,15%) que é inferior comparativamente à taxa de
abandono escolar a nível nacional, (1,70%), concelhio (1,46%) e regional (1,53%).O decréscimo continuado da taxa de natalidade da
freguesia e das freguesias vizinhas com repercussão no decréscimo do número de alunos, e o envelhecimento do edifício escolar com
degradação das instalações, eram aspetos que conduziriam inevitavelmente ao encerramento da escola básica na freguesia. Face à
degradação da escola e ao reduzido número de alunos a sobrevivência da escola estaria seriamente e muito brevemente em causa,
porque os pais procuravam na sede do Concelho as escolas com melhores condições. Foram estes aspetos que suscitaram no autarca
a necessidade de promover rapidamente a requalificação da escola. No entanto e ainda durante o processo de requalificação da
escola eis que o Ministério da Educação através da Resolução do Conselho de Ministros 44/2010 72 anuncia, no início de junho de
2010, o encerramento de cerca de cinco centenas de escolas do 1.º ciclo com menos de 21 alunos. A escola de Afife tinha nesse ano
inscritos 15 alunos e seria uma das escolas a encerrar, apesar das obras de requalificação em curso e orçadas em meio milhão de
euros. Perante esta situação e com a escola requalificada, seria “impensável” para o autarca deixá-la fechar agora por insuficiente
número de alunos, medida essa imposta, na altura, pelo Ministério, apesar do elevado montante despendido nas obras de
requalificação. Não obstante a escola melhorada, o autarca sentiu que, por si, tal aspeto não se revelava suficiente para convencer
os pais e encarregados de educação porque muitos deles já tinham a sua rotina diária estruturada em torno das escolas que os filhos
frequentavam e não estariam na disposição de experimentarem de novo sobressaltos provocados pela incompatibilidade do horário
de funcionamento da escola e horário do emprego. Convêm lembrar que a abertura da escola é às 09 horas e saída para o emprego
para muitos dos pais acontece antes dessa hora e por isso não têm onde nem a quem deixar os filhos em segurança antes do horário
da escola.
Para ultrapassar aquela dificuldade dos pais e encarregados de educação, o autarca decide então pela criação dentro da escola de
uma valência de Atividades de Tempos Livres (ATL), contratando para o efeito uma nova funcionária e assegurando o transporte
gratuito para os alunos cujos pais solicitassem. O ATL envolve uma despesa mensal orçamentada em 1000 euros destinada
exclusivamente ao pagamento do salário da funcionária e despesas com materiais diversos para a realização das atividades de tempos
livres das crianças
Com horário de abertura às 07 horas da manhã acolhendo e ocupando em segurança os alunos até ao horário da escola e mantendoos de novo ocupados depois do fim das aulas até às 19 horas, a resposta do ATL foi determinante para que muitos pais considerassem
definitivamente a inscrição na escola dos seus filhos, o que se concretizou, tendo a escola recuperado o número de alunos
indispensável ao seu normal funcionamento, segundo os requisitos sugeridos pelo Ministério da Educação. Neste processo, e uma
vez viabilizado o normal funcionamento da escola requalificada, vieram para Afife os alunos das escolas das freguesias vizinhas, cujas
escolas foram, entretanto, encerrando por insuficiente número de alunos.
4.3.1 Resultados
A freguesia está envolvida num desafio que visa contrariar os impactos das alterações demográficas no normal funcionamento dos
serviços como foram os de correio, de saúde e da educação. Aqui, neste caso, observamos a grande determinação do autarca em
resolver os problemas relacionados com o iminente e definitivo encerramento da escola básica e, tendo superado esses problemas,
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A Resolução do Conselho de Ministros 44/2010, de 14 de Junho publicada no Diário da República n.º 113/2010, Série I de 2010-06-14, estabelece orientações para o
reordenamento da rede escolar: a adaptar a rede escolar ao objetivo da escolaridade de 12 anos para todos os alunos; adequar a dimensão e as condições das escolas à
promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono escolar; promover a racionalização dos agrupamentos de escolas, de modo a favorecer o desenvolvimento de
um projeto educativo comum, articulando níveis e ciclos de ensino. Esta resolução determina que as escolas do 1.º ciclo do ensino básico devem funcionar com, pelo
menos, 21 alunos.
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foi criando novas soluções com valor social acrescido para a comunidade que com proximidade política dirige e governa, dando e
ganhando confiança à população. O papel e a importância da inovação social tornam-se predominantes na educação, mobilidade
social, confiança e vida comunitária, bem-estar infantil etc. Como em qualquer processo de inovação, logo também neste caso
particular de inovação social, os problemas da população transformaram-se em desafios a superar e geraram novas oportunidades:
no sentimento de segurança na educação básica; na melhoria de serviços de saúde; no melhor atendimento e apoio às famílias,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Observamos neste caso, que as principais preocupações sociais desta autarquia se prendem com a natalidade a educação e o
inevitável envelhecimento progressivo da população sendo apontado o desemprego como um fator que contribui fortemente para
a primeira pois a insegurança económica e o receio do futuro são uma barreira considerável à natalidade, problema para o qual,
Castex (2008), enquanto deputada do Parlamento Europeu sugere ser necessário ajudar as mulheres a conciliar a vida profissional
com a vida familiar e os Estados-Membros devem implementar estruturas de acolhimento para as crianças, o que em síntese
constituem dois aspetos chave igualmente emergentes deste estudo de caso. De acordo com Nunes, (2015), a educação é
considerada como um pilar essencial ao desenvolvimento integral de cada pessoa em todas as sociedades modernas e competitivas.
Se ao Estado cabe a implementação e organização do ensino primário, secundário, geral e profissional públicos e acessíveis a todos,
e como demonstrado neste estudo de caso, caberá às autarquias locais o dever de zelar pela otimização das condições de
aprendizagem e o desenvolvimento de soluções inovadoras que respondam às necessidades de desenvolvimento educativo e social
das crianças, ao apoio aos pais e encarregados de educação numa efetiva igualdade de oportunidades.
Ao revitalizar a escola e a vida das crianças na escola e na sua freguesia, a função essencial deste projeto, como de qualquer projeto
educativo na infância será sempre a promoção de uma cidadania responsável, crítica e participativa essencial para a formação da
personalidade da criança que a capacitem para ser um cidadão pleno e produtivo num futuro mais ou menos próximo.
4.4. Estudo de Caso da Freguesia de Canaviais- Mercado de Produtores Locais
Canaviais foi desde a sua origem uma área de pequenas quintas e hortas vocacionadas para fornecer produtos hortícolas à cidade. A
população residente, entre 2001 e 2011, cresceu 14,7%, A média de idades da população residente na freguesia em 2011 (39,31
anos) é ligeiramente ente inferior, quer à média nacional (41,83 anos) quer ao valor do concelho (42,51 anos. O índice de
envelhecimento é de 88,6 (127,8 a nível nacional e 137,10 no concelho de Évora. A taxa de desemprego na freguesia que em 2011
era de 8,53%, enquanto o valor nacional atingia 13,18% e a nível do concelho 10,58%.
O mercado de produtores locais, da freguesia de Canaviais, mais conhecido por Mercadinho, foi implementado pela Junta de
Freguesia com o principal objetivo de promover e desenvolver a agricultura local de base familiar. O Mercadinho, feira de produtores
locais, realiza-se semanalmente aos domingos na parte da manhã e envolve a participação de um núcleo de seis
agricultores/vendedores. Os produtos hortícolas são colhidos frescos na véspera e não são submetidos a qualquer processo de
refrigeração ou conservação, isto é, são vendidos frescos. Daí que a Junta de Freguesia tenha numa primeira fase, criado e registado
a marca associada ao projeto “Frescos com Tradição Made in Canaviais”. A criação e registo desta marca visa assegurar a identificação
e designação da produção local produzida segundo os processos tradicionais. No processo de implementação do projeto, foi
importante para a Junta quer o acompanhamento da regulamentação europeia quer a legislação nacional que a este respeito estava
a ser preparada e que se destinava ao estabelecimento do regime jurídico dos mercados de produtores locais e que confere às
autarquias locais competências para a sua instalação. O mercado de produtores locais teve o seu início em 15 de maio de 2015 e a
legislação respeitante foi publicada na semana seguinte, em 21 de maio através do Decreto-Lei n.º 85/2015, publicado no Diário da
República n.º 98/2015, Série I.
Para a Junta de Freguesia, a promoção da produção local pode contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável da
freguesia, através dos circuitos locais de produção e do consumo baseado na agricultura familiar e nos produtos transformados de
base artesanal. A cooperação entre os vários produtores locais da freguesia pode ajudar a estabelecer soluções concretas e
sustentáveis, quer através da comercialização local, quer através da criação de novos circuitos ou novas formas de comercialização.
Trata-se, portanto, com este projeto de recuperar o potencial agrícola da freguesia em favor da agricultura local. De salientar ainda
que os produtores/vendedores e na insuficiência de produção própria recolhem de outros produtores não vendedores os produtos
para venda. Pretende-se assim que toda a produção comercializada seja de origem local criando oportunidades de comercialização
aos pequenos produtores sem habilitação para a venda ao público.
Para o desenvolvimento do projeto, a Junta de Freguesia estabeleceu parcerias com a Casa do Povo de Canaviais e a Cooperativa de
Desenvolvimento Sustentado e Inovação Social, C.R.L, Rurambiente. A estas entidades cabe o papel de assessoria técnica junto dos
agricultores na promoção da qualidade no ciclo de vida dos produtos desde a produção à comercialização. O projeto teve no ano de
2015 uma despesa global de €4.400.
4.4.1. Resultados
O Mercadinho que envolveu no seu processo inicial seis agricultores e respetivas famílias, proporciona a ocupação a tempo completo
de dois agricultores anteriormente desempregados e a ocupação a tempo parcial de outros dois familiares dos agricultores (criação
líquida de emprego). A comercialização dos produtos foi também estendida à Escola Básica para a confeção das refeições substituindo
os produtos adquiridos junto dos retalhistas e grossistas sendo que o montante médio mensal dos produtos hortícolas transacionados
com a Escola é de 500 euros.
Estão incluídos neste projeto todos os pequenos agricultores, os que não tem possibilidades ou disponibilidade para vender, mas que
através dos vendedores habilitados, escoam parte dos seus produtos, obtendo daí uma mais-valia para o seu rendimento familiar.
Uma das vertentes mais importantes do projeto é o fornecimento dos produtos locais, essencialmente (legumes e frutas) à Cantina
da Escola Básica cuja gestão cabe à Junta de Freguesia através de acordo de delegação de competências com a Câmara Municipal,
pretendendo esta última replicar o projeto a todas as escolas básicas do Concelho, contando neste processo com a colaboração da
Junta de Freguesia.
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Em síntese, este projeto responde aos desígnios da Comissão Europeia, segundo a qual a noção de desenvolvimento local está
relacionada com a componente endógena dos processos de desenvolvimento, a diversificação das atividades económicas e sociais e
a conservação da paisagem cultural e natural, fundamentais para o desenvolvimento local sustentável dos territórios. Reconhece
ainda que as promoções da organização de cadeias alimentares, nomeadamente através do desenvolvimento de mercados locais e
de cadeias de abastecimento curtas, estimulam a economia local e uma maior interação social entre as comunidades rural e urbana
favorecendo uma maior ligação das populações às suas origens, desempenhando funções que beneficiam os produtores, os
consumidores, o ambiente e a economia local.

5. CONCLUSÕES
Comum a todos os projetos aqui apresentados e desenvolvidos pelas freguesias, a inovação social surge como meio de elaborar
respostas novas às necessidade sociais não satisfeitas por outras entidades e todos os projetos procuraram responder de forma
eficiente aos problemas com que a população de cada freguesia se debatia como foram a fome e a pobreza, a degradação da
habitação social, o problemas da educação com o iminente encerramento da escola básica, o desemprego e o reduzido rendimento
das famílias.
Nos casos aqui apresentados foram fundamentais o empenho e o papel de liderança desempenhado pelas Juntas de Freguesia que
perante os problemas com que se depararam, delinearam estratégias, envolveram novos parceiros e novos atores, organizaram-se
e geraram os apoios necessários para pôr os projetos em funcionamento e torna-los sustentáveis. As Juntas de Freguesia revelam-se
assim em novas organizações socialmente empreendedoras ao recorrerem à inovação social a qual atenua as necessidades de grupos
de população mais vulnerável.
Em todos os casos, o trabalho colaborativo desenvolvido em parceria é um ponto comum que permite angariar, completar e gerar
sinergias que foram fator de sucesso comum a todos os projetos. A construção de parcerias com associações e instituições potenciou
o contributo de cada um deles através da gestão otimizada de recursos técnicos e humanos com forte participação quer do
associativismo juvenil, quer do voluntariado.
Nos casos de Portimão e de Afife as iniciativas sociais desenvolvem-se dentro do quadro de competências das freguesias enquanto
na freguesia de Carnide a intervenção sobre a habitação social, não se insere nas competência próprias. No entanto, a Junta de
Freguesia, ultrapassou este constrangimento, empoderando os moradores, envolvendo-os com as associações com o fim se
realizarem as obras de conservação e dos prédios. Como defendem Simon e Davies (2013), a inovação social, ao envolver as pessoas
no desenvolvimento de novas formas de abordar os desafios sociais levará a soluções mais efetivas e mais legítimas. No caso da
freguesia de Canaviais, a instalação e licenciamento do mercado local e atendendo ao quadro de competências, também não seria
possível de desenvolver porque o licenciamento desta atividade não era uma competência da Junta de Freguesia, era apenas
competência do Município. No entanto, a legislação específica e publicada em maio de 2015 pelo Ministério da Agricultura, veio
conferir competências às juntas de freguesia para a instalação dos mercados locais.
Se nos casos de iniciativas sociais em que a participação de associações e voluntários pode representar alguma fragilidade,
constituindo ameaça à sua continuidade pela perda de voluntários ou de associações, a forte ligação às paroquias e o forte
“enraizamento” nas populações representam uma sólida aliança para a continuidade e sustentabilidade das iniciativas sociais.
É a nível local que as consequências da crise económica como o desemprego, a precaridade do emprego e a pobreza se apresentam
mais percetíveis, tornando cada vez mais a administração pública local num agente ativo das mudanças necessárias, cabendo-lhes a
responsabilidade de formular e implementar estratégias sociais que minimizem ou erradiquem os seus efeitos e que contribuam para
tornar os seus territórios mais competitivos. As autarquias locais podem responder aos problemas sociais das populações, utilizando
novas estratégias que através do envolvimento dos cidadãos se revelem mais eficientes e sustentáveis para a coesão territorial e na
preocupação com a igualdade de oportunidades para todos.

6. REFERÊNCIAS
André, I. e Abreu, A. (2006) – Dimensões e Espaços de Inovação Social. Revista Finisterra. XLI. 81. pp.121-141
Bell, J. (1997) – Como realizar um projecto de investigação. Gradiva. Lisboa
BEPA- Bureau of European Policy Advisers (2011) - Empowering people, driving change Social Inovation in the European Union. European Comission.
Bonneau, M. (2015) - Gdańsk: initial stepstowards responsibilitysharing. Social innovation in cities, URBACT II capitalisation. URBACT. Saint Denis.
France
Castells, M. (2005) - Sociedade em rede. (Vol. 1). Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa
Castex, F. (2008) - Os desafios demográficos da UE. Disponível em http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=pt&type=IMPRESS&reference=20080414FCS26499. (acedido em 18 de março de 2017)
Lopes, A. e Amaral, J. (2008) - Políticas Públicas Conceitos e Práticas (2008) – Série Políticas Públicas. Volume 7. Sebrae/MG. Belo Horizonte. Brasil
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R.; Sanders, B. (2007) - Social innovation: What it is, Why it matters and hoW it can be accelerated. Skoll centre for social
entrepreneurship. University of Oxford.
Neves, A. (2003) – A inovação Social nas Políticas Públicas. Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/2205?mode=full (acedido em
06 de março, 2017)
Nunes, R. (2013) – Democracia e Sociedade. Edições Almedina, S.A. Coimbra.
Piteira, M. (2014) - A Construção Social da Inovação. Clássica Editora. Lis
Rebelo G. (2014) – Estado Social e Austeridade- Textos do Tempo da Austeridade. Edições Sílabo. Lisboa
Santos, M. e Seabra, F. (2015) – Inovação Social & Desenvolvimento- Reflexões e Estudos de Caso. Editora RH. Lisboa
Silva, A. E Almeida, J. (2015) – Palcos de inovação social: atores em movimento(s). Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Simon, J. e Davies, A. (2013) -Engaging Citizens in Social Innovation- A short guide to the research for policy makers and practitioners. Disponível em
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2013/11/Engagign-citizens-in-social-inno.pdf. (acedido em 30 de maio, 2017)
Sousa, F. e Monteiro, I. (2015) – Colaborar para Inovar – A inovação organizacional e social como resultado do processo de decisão- Edições Sílabo.
Lisboa

362

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1160
REDE VHA: ASSOCIAÇÃO VINCULUM HOMINIS ANIMALLI: UMA
PROPOSTA DE INOVAÇÃO SOCIAL COM BASE NO VOLUNTARIADO
Adriana Couto 1, Anabela Dinis 2
1
2

M6731@ubi.pt , Universidade da Beira Interior, Portugal
adinis@ubi.pt , Universidade da Beira Interior/ NECE Research Center in Business Sciences, Portugal

RESUMO
No contexto atual de crise financeira, de aumento da exclusão social e de envelhecimento da população, a economia social é cada
vez mais essencial ao funcionamento da sociedade. Pelas dificuldades orçamentais do Governo mas também pelos novos desafios
sociais emergentes deste contexto, os projetos inovadores de cariz social tornam-se fulcrais para a satisfação das necessidades dos
grupos mais fragilizados da sociedade. A inovação social, promovida por organizações sem fins lucrativos, tem como objetivo propor
novas soluções a problemas sociais, de forma sustentável, através de mecanismos que forneçam apoio ou visem a prevenção de
diversas situações de fragilidade, exclusão ou carência humana e com o intuito de promover a inclusão social, bem como o
desenvolvimento local. É nesta lógica que se apresenta o presente trabalho, na forma de proposta de um projeto social, para a
implementação de uma rede de ligação entre instituições de apoio à terceira idade e à deficiência com instituições de apoio animal
nos concelhos da Covilhã e Fundão – a Rede Vinculum Hominis Animalli (VHA) – através da realização de Atividades Assistidas por
Animais (AAA) de cariz lúdico, direcionadas para os utentes das instituições. Pretende-se que esta iniciativa de caráter associativo
funcione como parte dinamizadora dos seus parceiros contribuindo, por um lado, para uma melhoria de qualidade de vida dos idosos
e de outras pessoas com limitações e incapacidades e, por outro lado, para a promoção da responsabilidade social para com os
animais. Para a prossecução dos seus objetivos, o trabalho de voluntários é um ponto essencial a ter em conta no planeamento e
delineamento do modelo organizacional do projeto, funcionando como a força motriz da rede e sem a qual o seu funcionamento
será dificultado pelo que, a sua gestão, tem toda a relevância. O presente trabalho está organizado em três partes. Na primeira parte
procede-se ao enquadramento do projeto e da ideia, fazendo referencia aos conceitos e instrumentos centrais para estruturação do
projeto, tais como os conceitos Atividades Assistidas por Animais, empreendedorismo e inovação social, voluntariado e, mas também
a apresentação de instrumentos de modelização/estruturação de novos projetos. Na segunda parte explicita-se a metodologia
aplicada e os principais resultados do diagnóstico do problema e soluções/disponibilidades perspetivadas pelas principais partes
envolvidas. A terceira parte é dedicada à apresentação das diversas componentes estruturantes do Rede VHA, com base modelo
Canvas adaptado ao setor social. Conclui-se com a apresentação da análise SWOT do projeto numa lógica de gestão do risco.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Assistidas por Animais; Inovação Social; Rede; Voluntariado

ASSESSING THE SOCIAL IMPACTS OF REGIONAL SERVICES: THE CASE OF A PORTUGUESE MUNICIPALITY
ABSTRACT
In the current context of financial crisis, increasing social exclusion and the aging of the population, the social economy is becoming
more essential to the functioning of society. Due to the Government's budgetary restrictions but also to the new social challenges
emerging from this context, innovative projects of social nature become central to meeting the needs of the most fragile groups in
society. Social innovations- promoted by non-profit organizations - is the constructions in a sustainable way, of new solutions to social
problems through mechanisms that provide support or aim to prevent situations of human frailty, exclusion or privation. It is in this
logic that the present work is presented, in the form of a proposal of a social project. The project aims the implementation of a
network between institutions to support the elderly and people with disability with institutions that provide support to animal in the
counties of Covilhã and Fundão - the Vinculum Hominis Animalli (VHA) Network. The purpose of such network is to provide to elderly
and other people with limitations and disabilities, Animal-Assisted Activities (AAA) of playful nature. The aim of this associative
iniciative is to function as a proactive partner of the institutions involved, contributing, on one hand, to improve the quality of life of
the elderly and people with disabilities and, on the other hand, to the promotion of corporate social responsibility towards the
animals. For the attainment of the goals of the project, the work of volunteers is an essential point to be taken into account in the
planning of this organizational model, acting as the driving force of the network, so its management is of the utmost importance. This
paper is organized in three parts. In the first part, the project and idea are theoretically framed, making reference to the concepts
and central instruments for structuring the project, such as the concepts of Animal Assisted Activities, social entrepreneurship and
innovation and volunteering as well as the presentation of new projects modeling/structuring tool- the Canvas model. The second
part explains the methodology applied and the main results of the diagnosis of the problem and solutions/availabilities prospected
by the main parties involved. The third part is dedicated to the presentation of the various structuring components of the VHA
Network, based on the Canvas model adapted to the social sector. It concludes with the presentation of SWOT analysis of the project
in a logic of risk management.
KEYWORDS: Activities Assisted by Animals; Social Innovation; Network; Volunteering

1. INTRODUÇÃO
As Atividade Assistida por Animais (AAA) são atividades de visitação, recreação e distração por meio do contato dos animais com as
pessoas sem o estabelecimento de um programa oficial (Dotti,2014). Especialistas de todo o mundo identificam os benefícios
terapêuticos destas práticas, tanto a nível físico, como psicológico, social e pessoal. (Vaccari e Almeida,2007). Apesar de este tipo de
práticas serem reconhecidas um pouco por todo o mundo, em Portugal o seu âmbito é ainda muito limitado e pouco divulgado,
havendo muito poucas iniciativas nesta área e pouca investigação científica, médica e académica.
Constatando-se a insuficiente resposta dos serviços disponíveis para a promoção da qualidade de vida de utentes institucionalizados
de longa duração, nomeadamente a terceira idade e indivíduos portadores de deficiência, e também a existência de animais errantes
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nos concelhos da Covilhã e do Fundão, apesar da existência de instituições sociais a trabalhar nestes domínios, perspetivou-se aqui
uma oportunidade de intervenção através de um projeto de empreendedorismo social que estabeleça a ligação entre estes universos.
Assim, pretende-se com o presente projeto propor a criação de uma rede de articulação entre as entidades disponíveis no território
da Covilhã e do Fundão, através da criação de uma associação de base voluntária que desenvolva e articule parcerias. Esta ligação
será feita no sentido de utilizar os animais errantes, depois de submetidos a um treino básico de obediência e socialização, para
atividades assistidas com os idosos e portadores de deficiência (utentes das instituições). O presente trabalho é constituído por três
partes. No que ponto que se segue (ponto 2) é feito o enquadramento do projeto através duma revisão da literatura onde se
apresentam as experiências e os conceitos e mais relevantes para o desenvolvimento da ideia de projeto. Segue-se, no ponto 3, com
uma apresentação da metodologia seguida para a construção do projeto, incluindo o diagnóstico do território e a auscultação das
instituições no terreno, terminando numa síntese das oportunidades e ameaças identificadas. No ponto 4, procede-se à apresentação
da ideia e a sua estruturação, com a respetiva missão, valores e forma jurídica, seguida da apresentação do modelo organizacional,
estruturado com base no modelo Canvas adaptado ao setor social. Por fim, como nota conclusiva, serão apontados alguns fatores
críticos para o sucesso do projeto numa lógica de gestão de risco do projeto.

2. ENQUADRAMENTO DA IDEIA E DO PROJETO
2.1 A assistência por animais: benefícios e experiências
A interação entre os animais e os seres humanos remonta desde há milhares de anos. Contudo, essa interação apenas terá ganho o
estatuto de terapianos finais do século XVIII (Dotti, 2014), assumindo a designação de Peterapia nos anos 70 e 80 do sec XX e mais
tarde, nos anos 90, dotadas as terminologias “Terapia Assistida por Animais” (TAA) e “Atividade Assistida por Animais” (AAA) . A TAA
é "uma técnica empregada, por profissionais da área da saúde, no tratamento de patologias no âmbito da saúde física, mental ou
social. Tem objetivos terapêuticos específicos, sendo a terapia adaptada e direcionada à demanda clínica do profissional que a
promove e utiliza o animal de estimação como ferramenta do processo terapêutico." (Monteiro, 2007), a AAA é um “Conceito que
envolve a visitação, recreação e distração por meio do contato dos animais com as pessoas. Essa atividade pode ser repetida com
pessoas diferentes, sem o estabelecimento de um programa oficial. São atividades desenvolvidas por profissionais treinados e/ou
com proprietários ou “condutores” que levam seus animais às instituições, para uma visita de aproximadamente uma hora ou hora
e meia, semanalmente ou esporadicamente, sem um objetivo claro, sem o resultado de uma análise dos pacientes, seu histórico e
seu perfil. São atividades que desenvolvem o início de um relacionamento, propõem entretenimento, oportunidades de motivação
e informação, a fim de melhorar a qualidade de vida.” (Dotti, 2014:30).
Estas técnicas apresentam-se não como um substituto de terapias e tratamentos convencionais mas como uma prática de
complemento e uma nova linha de pesquisa e ação, com atenção à diversidade e necessidades da sociedade para melhorar a
qualidade de vida de pessoas comummente ignoradas e marginalizadas da sociedade.
Vários estudos mostram que os benefícios destas práticas se estendem ao domínio físico e psicológico. (Kawakami e Nakano,2002;
Odendaal e Lehmann,2001; Vaccari e Almeida,2007). Carvalho et al. (2011) defendem que, a relação homem-animal é talvez mais
forte e mais profunda na velhice do que em outra idade, pois animais que promoviam segurança na juventude assumem maior
importância na velhice como auxílio aos mais velhos na adaptação à sua mudança de “status” aportando benefícios através das
interações emocionais, psicológicas e físicas, entres as pessoas, seus animais de companhia e o ambiente.
No caso dos indivíduos portadores de deficiência, estudos apontam que os benefícios da interação homem-animal são imensos,
destacando-se a melhoria da capacidade motora, diminuição da pressão arterial, controlo do stress, desenvolvimento linguístico, uso
de menos medicação, diminuição dos efeitos de depressão, melhoria das relações interpessoais, entre outros (Kawakami e
Nakano,2002). Por exemplo, Machado et al. (2008) defendem que, a interação com os animais contribui para o fortalecimento da
musculatura de pacientes com habilidade limitada de funções motoras comuns em casos de paralisia cerebral, esclerose múltipla,
espinha bífida e traumatismos cerebrais.
Atualmente existem diversos projetos desenvolvidos em organizações organizações do denominado Terceiro Setor, que atuam nesta
linha de ação. São exemplos organizações do Brasil e dos Estados Unidos onde os animais são levados a hospitais, lares, asilos,
instituições psiquiátricas, entre outros, resultando em benefícios físicos e mentais, para os pacientes e para as suas famílias (Carvalho
et al.,2011a;. Carvalho et al.,2011b; Machado et al.,2008, Kobayashi et al.,2009).
Em Portugal, a primeira escola de treino de cães para assistência surgiu no final dos anos 90 para auxiliar portadores de deficiências
visuais e mais tarde, em 2002, surgiu uma associação de âmbito nacional, a Ânimas 73, com o intuito de treinar e ceder, de forma
gratuita, cães de serviço/guia, de promover programas de Atividades Assistidas por Animais e realizar ações de formação e trabalhos
de investigação no âmbito da utilização de Cães de Ajuda Social. Estes cães participam ainda em atividades em lares de terceira idade,
hospitais e escolas de ensino especial (Lima e Sousa,2004). Existem outras iniciativas, ainda bastante recentes no nosso país como a
que foi criada em 2016, no Porto, através de parcerias entre várias associações, pretendendo colocar os animais resgatados da rua a
auxiliar indivíduos com deficiência do Centro Integrado de Apoio à Deficiência (CIAD) da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
2.2 Terceiro setor, empreendedorismo e inovação social
Tal como evidenciado, no ponto anterior, no desenvolvimento da área social, para além do Estado, o chamado terceiro setor assume
especial relevância. Para Azevedo et. al. (2010), o Terceiro Setor é entendido como não pertencendo nem ao setor público nem ao
privado e, por isso, comporta relações simbióticas com ambos, conjugando as metodologias de um com as finalidades do outro. O
seu conceito apresenta caraterísticas diferenciadas, agregando tradições diversas e apresentando fronteiras difusas, não existindo
assim uma definição conceptual única e consensual. Apesar da controvérsia no consenso de uma definição única do conceito de
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“Terceiro Setor”, a sua importância é consensual devido à relevância assumida no domínio económico e social, com destaque para
os campos da empregabilidade, da exclusão social e da pobreza (Quintão,2004).
Donnati (1978) refere ainda que, as organizações pertencentes a este setor representam a defesa dos interesses coletivos,
introduzindo no mercado mecanismos de solidariedade e intervindo de modo a oferecer bens e gerindo serviços a que o mercado
não consegue dar, de modo satisfatório, resposta. De entre as possíveis razões para estas falhas de mercado encontra-se a crise
relativa ao Estado de Bem-Estar que tende a delegar as suas funções neste setor uma vez que, acarreta menor custo e apresenta
maior versatilidade.
Segundo Santos (2012), “O aumento do número de cooperativas e associações em novas áreas de intervenção, como o ambiente, o
consumo, o desenvolvimento local, a ajuda humanitária, etc., mas também a consolidação de organizações mais tradicionais como
as misericórdias, centros paroquiais e a mais recente proliferação de instituições de solidariedade social, são alguns dos exemplos do
crescente papel assumido pelo designado terceiro setor português.” (2012:5).
Associado ao terceiro setor, encontra-se o conceito de empreendedorismo social. O empreendedorismo pode ser definido, em
contexto de investigação académica, como a “análise de como, por quem e com que efeitos, as oportunidades para criar bens e
serviços futuros, são descobertas, avaliadas e exploradas” (Shane e Venkataraman,2000) e na prática, traduz-se geralmente, na
criação de um negócio que representa valor para o(s) empreendedor(es) ou para a sociedade, a partir das oportunidades existentes
e através da inovação, de modo a mobilizar recursos com vista a fins económicos. No empreendedorismo social, aponta-se como
principal característica a missão de criar e maximizar o valor social por intermédio de atividades inovadoras ao invés do fim económico
inerente ao empreendedorismo tradicional (Certo e Miller, 2008; young, 2006). O empreendedorismo social traduz, pois, uma forma
criativa e inovadora de lidar com as necessidades e oportunidades sociais e com capacidade para produzir impacto e criar valor social
em larga escala, exprimindo um aproveitamento inovador dos recursos de forma a explorar as oportunidades identificadas e que
possam preencher carências sociais de forma sustentável (Quintão, 2004). Outras caraterísticas associadas ao empreendedorismo
são apontadas como relevantes, por outros autores, para o conceito de empreendedorismo social como as oportunidades, a gestão
do risco, a proatividade e a inovação (Weerawardena e Mort, 2006). Num conceito bastante abrangente, Oliveira (2008;169) define
empreendedorismo social como “uma arte e uma ciência, um novo paradigma e um processo de inovação em tecnologia e gestão
social, e um indutor de auto organização social para o enfrentamento da pobreza, da exclusão social por meio do fomento da
solidariedade e emancipação socialista ao desenvolvimento local integrado e sustentável”.
Em Portugal, este tipo de iniciativas ocorreram a partir dos anos 80 e assentam em dinâmicas como a capacitação e desenvolvimento
individual e comunitário, no desenvolvimento local, na democraticidade e na sustentabilidade (Santos,2012). Com uma nova forma
de gestão, mais inovadora, criativa e eficiente, torna-se uma ferramenta poderosa que permite agilizar processos para alcançar os
objetivos propostos. No entanto, o terceiro setor português encontra-se ainda muito aquém neste campo devido, em grande parte
a constrangimentos como resistência à mudança, a subsidiodependência das organizações e défice de gestão. Estas barreiras à
implementação de uma nova postura das organizações sociais precisam, assim, ser combatidas através da incorporação de uma
lógica de gestão e de inovação com foco no social, visando a sua sustentabilidade.
O empreendedorismo social, em algumas das suas correntes, tende a enfatizar o papel e a capacidade do empreendedor social.
Outros autores (e.g Thompson, 2002; Peredo e Maclean, 2006) consideraram que o empreendedorismo social atinge o seu verdadeiro
impacto de transformação social numa vertente coletiva e organizacional ao invés da vertente individual imputada ao empreendedor
social. É neste contexto de uma lógica coletiva que a vertente voluntariado assume um papel de destaque, justificando a abordagem
do ponto que se segue.
2.3 Voluntariado: das motivações à importância da sua gestão
Dado o caráter não lucrativo do terceiro setor e dos projetos de empreendedorismo social, muitas das organizações neste domínio
funcionam exclusivamente ou com grande peso de trabalho voluntário. Por isso, dado o reconhecimento destes valiosos recursos
humanos como parte integrante do todo organizacional, estes devem ser geridos em consonância com as especificidades do seu
estatuto, em que as motivações e expetativas dos voluntários são parte central e fulcral. O voluntariado acontece quando “um
indivíduo oferece o seu serviço a uma determinada organização, sem esperar uma compensação monetária, serviço que origina
benefícios ao próprio indivíduo e a terceiros” (Ferreira et al, 2008, Shin e Kleiner, 2003).
Este tipo de movimento tem, como refere Ferrari (2010), crescido exponencialmente, na última década, um pouco por todo o mundo
e apresenta-se quase como essencial em diversas situações e sob a forma de uma espécie de contribuição social que contribuem
para uma satisfação pessoal e de aprendizagem que os participantes dizem não esperar ter no contexto normal da sua vida.
Com o mesmo entendimento, encontram-se os autores Ferreira et al. (2008); que mostram que as motivações do voluntariado mais
relevantes são o altruísmo, o sentimento de pertença, o ego, o reconhecimento social e a aprendizagem e desenvolvimento. Os
mesmos autores referem, também, a importância da variedade de fatores que poderão influenciar os indivíduos a doarem o seu
tempo a uma causa. A compreensão do que os motiva a doar o seu tempo e trabalho e a capacidade de propiciar satisfação no
exercício do voluntariado, são aspectos essenciais para atrair e manter os indivíduos nas organizações e nos projetos.
A gestão estratégica de pessoas assume, por isso, uma gradual importância nas organizações do terceiro setor, outrora inerente
exclusivamente ao setor lucrativo, definindo-se estratégias de gestão capazes de envolver os voluntários de modo a diminuírem os
riscos de desvinculação e, assim, de potenciarem o funcionamento sustentado da organização. Na gestão do voluntariado assumese que reter os voluntários exige, de ambas as partes, uma compreensão das mais-valias recíprocas, direitos e deveres,
responsabilidades e compromissos adjacentes ao exercício do voluntariado.
O conjunto de boas práticas de diversas organizações do terceiro setor e que constituem distintas, mas interligadas, fases do ciclo de
gestão do voluntariado, estão descritas por diversos autores. Apresenta-se na tabela 1 uma sistematização das várias fases da gestão
de voluntariado com base em Vidal et al. (2007) e Salas (2009).
Tabela 7 - Ciclo de gestão do voluntariado
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Fase do ciclo
Preparação

Objetivo
Contextualização do voluntário na organização e
estruturação da sua gestão

Definição

Definição das funções do voluntário na organização

Acolhimento

Entrada e integração do voluntário que passa a pertencer
à organização
Acompanhamento do voluntário durante o
desenvolvimento da sua ação

Desenvolvimento

Reconhecimento

Desenvolvimento de ações específicas com o objetivo de
valorizar o desempenho do voluntário e reconhecer o seu
valor
Desvinculação
Consolidação das etapas anteriores e definição da relação
posterior entre a organização e o voluntário
Fonte: Adaptado de Vidal et al. (2007) e Salas (2009)

Atividades tidas como boas práticas
Planificação
Gestão administrativa do voluntariado
Sistematização
Definição de perfis
Seleção
Compromisso de colaboração
Receção
Formação
Comunicação
Acompanhamento
Reconhecimento formal
Reconhecimento informal
Gestão da saída
Relação posterior

De acordo com Santos (2007), a gestão do voluntariado está dependente de um conjunto de caraterísticas organizacionais que irão
contribuir para a integração dos voluntários nas organizações do terceiro setor, das quais se destacam: a) uma estrutura hierárquica
reduzida e o fomento do trabalho em equipa; b) uma boa gestão comunicacional formal e informal; c) um estilo de liderança capaz
de negociar, agir com transparência e gerir conflitos; d) má governação democrática e potenciadora da participação dos diversos
stakeholders (partes interessadas). Caraterísticas que remetem, parcialmente, para organizações com perfil de orientação forte para
o empreendedorismo social, combinando orientações da gestão de recursos humanos, coma vertente social inerente ao
voluntariado.
2.4 O modelo Canvas adaptado ao setor social: Um instrumento para o desenvolvimento de modelos organizacionais no terceiro
setor
O Business Model Canvas (BMC ou Modelo Canvas) é uma ferramenta criada por Osterwalder e Pigneur (2010) numa tentativa de
colmatar falhas no planeamento dos modelos de negócios por não existirem ferramentas que, segundo os mesmos, fossem
suficientemente boas. Segundo estes autores, “um modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, proporciona
e obtém valor” (2010;15). Assim, estes autores propõem uma metodologia que defendem ser simples, intuitiva e de fácil
compreensão, onde estão dispostos os nove blocos constitutivos - segmentos clientes, relações com os clientes, canais, propostas de
valor, parcerias-chave, atividades-chave, recursos-chave, fluxos de receitas e estrutura de custo. Estes blocos são posicionados dentro
de quatro áreas principais (clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira) e sistematizam a forma de pensar um modelo de
negócio, sem descurar a complexidade de como a empresa funciona, permitindo responder a quatro questões essenciais para a
conceção de um negócio: Quem, o quê, como e que rendimentos. O modelo Canvas proporcionará assim um conhecimento da
essência do projeto para, posteriormente e numa fase mais avançada, ser criado um bom plano de negócios. Os diferentes blocos
que o constituem relacionam-se entre si e influenciam a lógica estrutural do projeto, com consequências óbvias para a perceção de
valor. Dependendo do tipo de negócio e o mercado onde se insere, alguns assumirão maior importância sob a perspetiva estratégica.
As necessidades de planeamento de um projeto social não diferem em muito daquilo que é o planeamento de uma empresa
orientada ao lucro. Ainda assim, o facto de um projeto social não ter como objetivo a obtenção de lucro mas a criação de valor social
é uma diferença fundamental que justifica a adaptação de um modelo “de negócios” para o setor social. Em organizações sociais,
mais do que um modelo de negócios, deverá considerar-se um modelo organizacional que indique os propósitos, os impactos sociais
e a estrutura organizacional do projeto ou organização e que servirá como “cartão-de-visita” para possíveis stakeholders. Nesta
perspetiva a aplicação do modelo Canvas poderá permitir mostrar e definir uma organização no âmbito social, através de
identificação do seu modo de funcionamento e de como cria, entrega e captura valor social. Tal como no caso do modelo de negócios
original terá em vista a sua missão, visão e pressupostos estratégicos, de que forma é que vai estruturar os seus recursos, os seus
processos, a sua balança financeira e económica, a proposta de valor e a forma como vai chegar aos destinatários de modo a que
consiga cumprir com os seus objetivos de forma sustentável. Por forma a perceber a relação causal entre os diferentes componentes
e a compreender o funcionamento do modelo e, posteriormente do projeto, importa descrever os elementos de cada área,
adaptados ao setor social, o que se faz de forma sumária na tabela que se segue (tabela2):
Tabela 2 – Componentes do modelo Canvas adaptado ao setor social
Componentes do
modelo
Propostas de valor

Segmentos de
beneficiários
Relações com os
stakeholders (partes
interessadas)
Canais

Descrição
Consiste na oferta de produtos e/ou serviços que o projeto oferece de forma a criar valor para um
determinado segmento de beneficiários. Responde a perguntas como: qual o valor entregue ao
destinatário e que necessidades se propõe a satisfazer;
Visa agrupar os beneficiários em segmentos com necessidades, costumes ou outros atributos comuns,
por forma a se poder compreender, alcançar e servir os mesmos da melhor forma. Responde a
perguntas como: para quem se está a criar valor e quem são os beneficiários mais importantes para o
projeto;
Pretende identificar a forma e o tipo de relacionamento a ser estabelecido entre o projeto e os
beneficiários e outras partes envolvidas. Responde a perguntas como: que tipo de relacionamento cada
segmento espera que seja estabelecido e como eles estão integrados no modelo
Visa descrever a forma como o projeto comunica e entrega a sua proposta de valor ao seu segmento de
beneficiários, podendo estes canais ser de comunicação, distribuição e/ou venda. Constituem a
interface com os beneficiários e respondem a perguntas como: que canais atingirão o seu segmento de
beneficiários e como são atingidos agora;
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Atividades-chave

Parcerias-chave

Recursos-chave

Fluxos de receitas

Estrutura de custos

Pretende identificar e descrever as atividades essenciais para o desenvolvimento do projeto e para que
o modelo do mesmo funcione. Responde a perguntas como: que atividades a proposta de valor
necessita e que atividades a relação com os beneficiários necessita;
Extremamente importante para o projeto, os parceiros-chave permitem otimizar o modelo, reduzir
riscos e adquirir recursos. Este elemento pretende descrever a rede de parceiros e possíveis
stakeholders que farão o modelo funcionar, não se aconselhando deixar todos os recursos ou
atividades-chave dependentes destas por forma a não se criarem dependências. Responde a perguntas
como: que recursos ou atividades podem ser adquiridos dos parceiros e quem são esses parceiros
Identifica os recursos importantes para o funcionamento do projeto e permite criar e oferecer a
proposta de valor, manter o relacionamento com os segmentos de beneficiários e obter receitas.
Responde a perguntas como: que recursos-chave a proposta de valor necessita ou que recursos-chave o
relacionamento com o beneficiário necessita
Identifica a forma como o projeto gera receitas, considerando os diferentes stakeholders, permitindo
entender cada segmento e o valor que ele representa para o projeto. Responde a perguntas como:
quais as contribuições dos stakeholders para o projeto e como contribuem para a receita total
Pretende descrever todos os custos associados à operação do modelo do projeto. Envolve os principais
custos operacionais e responde a perguntas como: quais os principais custos inerentes ao
funcionamento do projeto e que atividades serão mais caras.

3. DO DIAGNÓSTICO À CONSTRUÇÃO DA IDEIA
3.1 A Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto aplicou-se uma metodologia qualitativa, indutiva e participativa (Dart, 2004), orientada para os
grupos em questão, para os seus interesses e da comunidade e para a melhoria das suas realidades.Numa primeira fase, recorreu-se
a pesquisa bibliográfica e observação participante, para compreensão do tema e delineação das bases do projeto. A observação
participante resultou da participação da primeira autora, como voluntária, no Projeto “Pêlo Próximo 74, no Rio de Janeiro, que
promove três atividades principais: Terapia Assistida por Animais (TAA), Educação Assistida por Animais (EAA) e Atividades Assistidas
por Animais (AAA). Foram ainda recolhidos dados secundários para uma caraterização sociodemográfica do território onde se
pretende implementar o projeto e dados primários, através de brainstorming e entrevistas com os informador-chave (diretores das
instituições) no sentido de perceber o interesse das instituições em participar no projeto e de que forma e recolher informações
importantes para o estabelecimento das diretivas do projecto. Foram, no total, realizadas cinco entrevistas em instituições do
Concelhos da Covilhã e Fundão: três a instituições de apoio à deficiência e à terceira idade - Lar Residencial de Idosos do Tortosendo,
APPACDM do Fundão, lar residencial da Santa Casa da Misericórdia do Fundão; e duas a instituições de apoio animal – o Centro de
Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF) e a INSTINTO (Associação Protetora de Animais da Covilhã). As entrevistas,
com uma duração média de uma hora, foram realizadas aos responsáveis pelas instituições ou, na impossibilidade destes, a
funcionários de áreas relevantes e foram conduzidas a partir de um guião com perguntas comuns a todas as instituições mas também
com questões específicas tendo em consideração a área de atuação de cada instituição. Este guião inclui perguntas relacionadas com
as seguintes categorias: caracterização da instituição e dos seus recursor; perspectivas sobre a interacção humano-animal, opinião
sobre a ideia Rede VHA, interesse e potenciais contributos para participação no projecto e conhecimentos de outros projectos
semelhantes. Os dados recolhidos através das entrevistas foram submetidos a análise do conteúdo (Bardin, 2010), desenvolvida a
partir das categorias definidas nos guiões de entrevistas.
3.2 O diagnóstico do território
Os grupos-alvo
Segundo as estimativas do INE (2016), a Covilhã possuía, em 2014, 12386 indivíduos com 65 ou mais anos de idade o que, comparado
com 2001, representa um aumento de cerca de 17,23%. O concelho do Fundão apresentava, em 2014, 7621 indivíduos nestas
condições pelo que, em relação a 2001, representa um pequeno aumento de 0,08%.
Em relação aos indivíduos portadores de deficiência, de acordo com os Censos de 2001 (INE, 2012), as taxas de deficiência no
concelho da Covilhã e do Fundão eram de 6,7% e 6,1%, respetivamente. Através do PORDATA, verificou-se que no concelho da
Covilhã, em 2014, existiam 356 indivíduos com bonificação por deficiência o que, em relação a 2001, representa um aumento
significativo de cerca de 34,34%. No concelho do Fundão, em 2014, existiam 196 indivíduos nestas condições, o que representa um
aumento de cerca de 28,10% no número de beneficiados, relativamente a 2001.
As respostas sociais existentes
Segundo a Carta Social75, relativamente ao concelho da Covilhã, existem 137 equipamentos sociais com capacidade para 4 594
utentes e cuja ocupação ronda os 74,77%. Em geral, existe no concelho 5 tipos de respostas sociais destinadas à população adulta centro de atividades ocupacionais; centro de convívio; centro de dia; estrutura residencial para idosos e serviço de apoio domiciliário
- distribuídos por 81 equipamentos (59,1%) com capacidade para 2 551 utentes. Para portadores de deficiência existe apenas um
tipo de resposta, nomeadamente, um centro de atividades ocupacionais, com capacidade total para 34 utentes e com taxa de
ocupação de 105,88%, ou seja, com sobrelotação.
No concelho do Fundão existem 124 equipamentos sociais com capacidade para 3 934 utentes e cuja ocupação ronda os 74,76%. Em
termos gerais, no concelho existem 7 tipos de respostas sociais destinadas à população adulta - centro de atividades ocupacionais;
centro de convívio; centro de dia; estrutura residencial para idosos; fórum sócio ocupacional; lar residencial, e serviço de apoio
domiciliário - distribuídos por 78 equipamentos (80,4%), com capacidade para 2 391 utentes. Para portadores de deficiência, segundo
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a Carta Social, existem três tipos de respostas - centro de atividades ocupacionais; lar residencial e serviço de apoio domiciliário com capacidade para 111 utentes e com uma taxa de ocupação de cerca de 59,46% (66 utentes).
No que diz respeito às instituições de apoio animal, a informação disponível é pouca mas apurou-se que, no concelho da Covilhã
existe a associação, INSTINTO - Associação Protetora de Animais da Covilhã e o canil municipal da Covilhã. No concelho do Fundão
existe apenas o Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF).
Feita a análise do contexto externo onde o projeto irá ser inserido e analisados as perspetivas dos principais agentes, apresenta-se
em síntese na tabela, as oportunidades e ameaças associados ao projecto
Tabela 3 - Identificação das oportunidades e das ameaças nos Concelhos de Covilhã e Fundão
Oportunidades
Aumento do número de idosos e portadores de deficiências
Maior sensibilização para as questões do envelhecimento ativo e da inclusão
social, por parte da comunidade
Maior sensibilização da responsabilidade social para com os animais, por parte
da comunidade
Inexistência de respostas similares
Existencia de instituições que trabalham com a deficiencia, idosos e animais
mas sem relação entre elas
Disponibilidade de todos os potenciais parceiros-chave para se envolver no
projeto
Fonte – Elaboração própria

Ameaças
Ainda fraca sensibilização da comunidade às
questões do envelhecimento ativo e da inclusão
social
Ainda fraca sensibilização da comunidade para
com os animais
Pouco conhecimento e utilização das Atividades
Assistidas por Animais, por parte da população e
instituições

4. A ESTRUTURAÇÃO DA IDEIA
4.1 A rede VHA: Missão, valores e forma jurídica
O projeto Rede VHA tem como Missão, a promoção da qualidade de vida de indivíduos institucionalizados através de atividades com
animais e também a promoção da adoção dos animais errantes e da responsabilidade social inerente.
Para isto, a rede VHA irá reger-se por valores como eficiência na gestão de recursos, sustentabilidade, solidariedade e inovação. De
modo a conferir legitimidade e uma base legal e formal ao projeto, optou-se por se constituir uma associação que contará com
associados de naturezas diversas, incluindo de foro público ou privado, a título individual ou coletivo.
4.2 Aplicação do modelo Canvas adaptado ao setor social
Apresenta-se na figura 1 a estruturação do modelo organizativo da Rede VHA – Vinculum Hominis Animalli, com base no Modelo
Canvas, dividido pelos seus respetivos blocos constitutivos. Para a sua elaboração consideraram-se os resultados das entrevistas que
forneceram dados importantes para a sua estruturação. A explicação de cada componente é feita nos subpontos que se seguem.
4.2.1 Proposta de Valor Social
Para um projeto deste tipo com uma vertente social e sem fins lucrativos, a sua proposta de valor prende-se com a sua missão. Assim,
o valor gerado por esta atividade irá traduzir-se nos benefícios para os utentes resultantes da interação com os animais, em termos
de desenvolvimento psicossocial e afetivo. Com o desenvolvimento das atividades previstas na Rede VHA, pretende-se melhorar a
qualidade de vida das pessoas idosas e dos indivíduos portadores de deficiências e/ou necessidades especiais, através dos benefícios
terapêuticos que a interação humana com animais pode proporcionar. Esta interação, para além de promover saúde física e
emocional, ajuda a combater o isolamento a as carências afetivas sentidas por muitos dos nossos idosos, que se encontram
internados em lares residenciais, muitas vezes longe dos locais onde passaram toda a sua vida e esquecidos pelos respetivos
familiares, fazendo com que os mesmos se sintam úteis. No caso concreto das pessoas com deficiência, os benefícios refletem-se
sobretudo a nível do desenvolvimento psicomotor, linguagem, comunicação não-verbal, autoestima e competência social, com a
subsequente diminuição do isolamento. Adicionalmente, existe a vertente da responsabilidade social e o facto de que este projeto
possa servir para chamar a atenção para o flagelo dos animais errantes, muitos dos quais foram abandonados pelos seus donos e/ou
vítimas de maus tratos. Neste caso, o valor gerado traduzir-se-ia no aumento da consciencialização e sensibilização das populações
para esta realidade e o eventual aumento das adoções destes animais.
4.2.2 Segmentos de Stakeholders
A identificação dos segmentos de stakeholders é um fator essencial para adequar a oferta do produto e/ou dos serviços às
necessidades específicas do público-alvo. Pretende-se assim ter a exata perceção se as atividades desenvolvidas vão de encontro às
necessidades dos mesmos. No caso concreto da Rede VHA, as atividades estão direcionadas para dois grupos específicos de
beneficiários: as pessoas idosas e indivíduos portadores de deficiências e/ou necessidades especiais. Em ambos os casos, numa
primeira fase da projeto, este serviço destina-se sobretudo àqueles que se encontram institucionalizado.

368

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Figura 1 - Modelo Canvas adaptado ao setor social - Mapa visual da rede VHA

Fonte: elaboração própria

Os animais errantes são também beneficiários deste projecto, na medida em que se pretende incentivar a sua adoção e a
acolhimento, através da promoção de uma maior responsabilidade social em relação aos animais. Também a comunidade em geral,
poderá beneficiar e participar das atividades da rede VHA. As instituições existentes no terreno, em particular as direccionadas para
o apoio a idosos, deficiência e animais, serão também partes interessadas, uma vez que o projecto poderá apoiar e potenciar a
prossecução da sua missões. Na medida em que o projecto perspectiva a mehoria de qualidade de vida nos concelhos, também as
entidades públicas (e.g autarquias) e privadas preocupadas com o desenvolvimento local poderão ser consideradas partes
interessadas no projecto.
4.2.3 Atividades-Chave
As atividades-chave são aquelas que constam da missão de uma organização e que se destinam a fazer cumprir os seus objetivos. No
caso da rede VHA, serão idealizadas várias atividades que se dividem em dois âmbitos: atividades externas com o público-alvo, de
cariz lúdico e dirigidas aos utentes e a promoção da adoção de animais errantes; e atividades de gestão interna, em concordância
com o plano de gestão dos voluntários da Rede VHA.
Relativamente ao público-alvo, serão realizadas atividades lúdicas onde serão utilizados cães com determinado perfil, selecionados
pelas entidades de apoio animal para realização de atividades junto dos utentes das instituições de apoio à terceira idade e de
indivíduos portadores de deficiências e/ou necessidades especiais. As sessões, realizadas e planificadas pelos voluntários, terão a
duração de cerca de uma hora em cada instituição e prevê-se que sejam realizadas uma por mês em cada instituição parceira, em
horário a combinar.
Serão ensinados comandos básicos aos animais e efetuados treinos de sociabilização simples, que podem ser efetuados por qualquer
voluntário em semelhança ao que acontece em outras organizações semelhantes (e.g no projeto “Pêlo Próximo”). Posteriormente e
a título informal, os animais serão apresentados a um técnico de comportamento animal (também voluntário) que irá dar o seu
parecer profissional sobre a aptidão do animal para a realização das atividades. Este parecer terá um caráter informal porque, não
sendo realizada uma terapia, os animais não terão de estar legalmente aptos para a função, servindo o parecer apenas como uma
segurança para os envolvidos. Os animais e voluntários serão preparados para as atividades através da partilha do conhecimento
geral e pessoal de cada um, contando com o apoio da INSTINTO e do técnico de comportamento animal para soluções e propostas,
para que as atividades possam ocorrer com o menor risco e stress possível para todos os envolvidos.
A adoção dos animais outrora errantes é também uma das atividades-chave deste projeto, sendo que a adoção poderá partir da
parte de entidades coletivas públicas e/ou privadas ou a título individual, mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade
de Adoção Animal por forma a garantir uma adoção responsável. Será então acolhido no projeto outro canídeo, indicado pelo CROAEF
ou pela INSTINTO, para que passe por todo o processo de sociabilização e treino, de forma a estar apto a participar nas atividades do
projeto.
No que concerne às atividades de gestão interna, nomeadamente do plano de gestão de voluntários, as mesmas encontram-se
sistematizadas na figura 2 que descreve o percurso dos voluntários no projeto.
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Figura 2 Plano de Gestão de Voluntários da Rede VHA
Fonte: Elaboração própria

4.2.4 Parceiros-Chave
O sucesso deste projeto assenta nas parcerias que se propõe realizar com outras instituições. Assim, na sua fase inicial, serão
estabelecidas parcerias-chave que com duas instituições cujas respectivas Missões estão centradas no acolhimento e recolha de
animais. Uma é a INSTINTO - uma associação sedeada na Covilhã, que tem como objetivos o resgate de animais errantes, dos quais
cuida, trata e promove a adoção e que se dedica também à sensibilização da população para a causa dos maus tratos e do abandono
animal; outra é a CROAEF - que funciona a serviço do município com o propósito de promover bem-estar, higiene e qualidade de vida
aos animais residentes de forma a garantir-lhes algum conforto até que sejam adotados. Estas duas organizações dispensarão os 4
cães que irão ser utilizados neste projeto. Adicionalmente o CROAEF providenciará a alimentação para os animais, colaborando
também com os cuidados higieno-sanitários dos mesmos. Para cuidados extra com os animais, conta-se com os apoios de clínicas
veterinárias que estabelecem acordos de parceria com a INSTINTO e que disponibilizam condições especiais em termos de custos
com cuidados veterinários76.
4.2.5 Recursos-Chave
O cumprimento das atividades-chave da organização supõe a utilização de recursos-chave.
No que respeita a recursos humanos a Rede VHA irá operar exclusivamente na base do voluntariado sendo que, para que o projeto
decorra, serão necessários no mínimo 4 voluntários, dado que na sua fase inicial se irá recorrer a 4 cães para desenvolvimento das
atividades junto dos beneficiários. Para a angariação de voluntários, a rede recorrerá à INSTINTO e ao Banco Local de Voluntariado
do Fundão, e outros bancos de voluntariado que se possam constituir na região (e.g. UBI, associações de desenvolvimento local).
Será dada preferência a voluntários que atuem ou tenham formação profissional nas áreas da saúde (humana e animal), animação
sociocultural ou outras de interesse e que, preferencialmente, possuam meios de locomoção próprios, para as deslocações com os
animais às entidades. Estes voluntários desempenharão todo o tipo de atividades inerentes ao funcionamento do projeto e serão
integrados no projeto, mediante o preenchimento de um questionário inicial que servirá para avaliar o seu perfil e qual será a área
mais adequada para a sua participação. A Rede VHA contará ainda com um técnico de comportamento animal, para que, de forma
informal, possa dar o seu parecer e aval para utilização dos animais nas atividades do projeto.
Em termos de recursos físicos, a Rede VHA contará com um espaço próprio para acolhimento dos animais do projeto e já cedido por
um voluntário, em regime de usufruto, onde ficarão instalados os animais de modo a que desenvolvam laços entre si. O espaço fica
localizado na periferia do centro do concelho do Fundão. Este espaço faz parte da habitação própria permanente deste benfeitor e é
cedido de forma totalmente gratuita, sendo os custos associados à sua manutenção suportados pelo mesmo. Este responsabilizarse-á também, pelo cuidado alimentar diário dos animais. Serão feitas visitas diárias por voluntários que trabalharão nas suas aptidões
de socialização e obediência. Para as reuniões do projeto, que se entenderem necessárias, irá contar-se com espaços disponíveis
cedidos pelos parceiros-chave.
Outros recursos necessários são os 4 cães iniciais que serão dispensados pelos dois parceiros-chave, a respectiva alimentação e
tratamento veterinário, que serão assegurados pelo CROAEF e os seguros para animais e voluntários que serão suportados pelo
projeto.

76

Outros parceiros-chave poderão ir sendo incorporados no projeto (e.g. autarquias, universidade, outras instituições de desenvolvimento com bancos de voluntaria do)
em função do seu crescimento, impacto e visibilidade.
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4.2.6 Relações com as partes envolvidas
Relativamente aos canais de comunicação e divulgação, o canal preferencial será o website criado para comunicação com a
comunidade em geral. Devido à crescente popularidade alcançada pelas redes sociais, está prevista também a criação de uma página
no Facebook, a qual se espera que contribua para a divulgação desta rede pelo maior número de pessoas possível.
No que diz respeito à comunicação com voluntários e parceiros, esta será feita de uma forma mais próxima e formal, através de email, reuniões, e qualquer outro tipo de abordagem que seja necessária no momento. Adicionalmente prevê-se também a divulgação
deste projeto através de demonstrações práticas junto de possíveis interessados, em diversos eventos como feiras e campanhas e
contando com a ajuda dos parceiros e, idealmente, num dos programas matinais dos canais televisivos de sinal aberto e nos jornais
locais.
A especificidade deste tipo de atividade confere à relação com os destinatários das AAA (idosos e indivíduos portadores de
deficiência) um caráter pessoal e personalizado. Impõe-se um acompanhamento permanente para garantir que os resultados
pretendidos são efetivamente alcançados e de que não existe qualquer tipo de reação negativa, nem se registam incidentes nas
interações com os animais. Apesar dos cuidados colocados na seleção e no treino a que estes animais irão ser submetidos, é difícil
prever todo e qualquer tipo de eventual reação provocada por traumas sofridos durante o abandono. Perante esta eventualidade, é
fundamental um contato constante e personalizado com os destinatários com vista a detetar eventuais sinais de stress por parte dos
animais que possam vir a constituir um obstáculo para esta atividade.
4.2.7 Estrutura de Custos e de Receitas
A sustentabilidade de uma organização é definida pela relação entre a estrutura de custos e os fluxos de receitas. Quando se trata
de uma organização fruto do empreendedorismo social, única e de cariz inovador, a questão da sustentabilidade é um aspeto fulcral
pois essa assenta num equilíbrio precário pela ausência de fluxos de rendimento constantes, que possam ser usados para cumprir
com a sua missão.
Apesar das perspetivas em termos de divulgação e difusão da Rede VHA não serem de molde a criar grandes expetativas sobre o
número de associados que poderá eventualmente vir a atrair, no caso da Rede VHA, a estrutura de custos é caraterizada pela ausência
de custos fixos, sendo grande parte dos recursos necessários obtidos através de doações e das parcerias. Ainda assim, a necessidade
de um pequeno fundo de maneio para fazer face a eventuais gastos que possam vir a surgir, nomeadamente a ocorrência de qualquer
incidente com os voluntários/utentes e/ou animais ou por motivos de doença com os animais, cujos custos não estejam
contemplados no estabelecido com os parceiros, bem como para a realização de seguros para os voluntários e animais.
A tabela 6 sintetiza os recursos necessários distinguindo-se entre custos suportados pela Rede VHA e custos suportados pelos
parceiros ou por doações.
Tabela 6 - Recursos Necessários: Custos suportados pela Rede VHA x Custos suportados por doações/parceiros
Recursos Necessários

Custos suportados pela
Rede VHA

Instalações e manutenção

...

Espaço para reuniões

...

Técnico de Comportamento Animal

...

Voluntários
Seguro
Deslocações
Animais
Alimentação
Seguros
Cuidados higio-sanitários e médicos dos
animais
Divulgação do projeto
Total
Fonte: Elaboração própria

Custos suportados por doações/parcerias
Instalações cedidas em regime de usufruto pelo
benfeitor, Paulo Santos
Cedido pelos parceiros
Trabalho voluntário por parte do técnico
profissional (colabora atualmente com a INSTINTO)

Seguro voluntários: 14€x4
voluntários=56€

Deslocações asseguradas pelos voluntários

Seguro animais: 21€x4
animais=84€
...

Alimentação e cuidados higio-sanitários e médicos
dos animais assegurados pelo CROAEF

Website criado pelo
projeto, gratuito
140€

Divulgação através dos parceiros-chave: INSTINTO e
CROAEF e com ajuda dos voluntários
...

Dadas as características específicas que este tipo de serviço apresenta, a atividade principal da Rede VHA não é geradora de qualquer
tipo de rendimento, mas existem outras possibilidades para gerar um rendimento suficiente para fazer face aos custos de
funcionamento da Rede. Prevê-se, receitas por parte das quotizações dos sócios fundadores da associação e estima-se que, com a
associação de mais 11 voluntários, se obtenha receita suficiente para fazer face às despesas associadas aos seguros necessários para
o início das atividades do projeto. Estas quotas distinguem-se entre indivíduos particulares e coletivos sendo que o valor associado a
cada um será distinto: 10€ anuais, para indivíduos particulares e 20€ anuais, para sócios coletivos. Para além das receitas
provenientes das quotizações dos associados, prevê-se como fontes de receitas adicionais, contribuições dos adotantes dos animais
do projeto, a possibilidade de recebimento de verbas resultantes de pagamentos multas, a realização de feiras e exposições para
angariação de receitas (cujos produtos em venda serão da responsabilidade dos voluntários salvo em caso de possibilidade financeira
por parte do projecto) e, quando o excedente assim o permitir, a criação de merchandising (p.e. lenços e peitorais para cães, bordados
com o logótipo da Rede VHA) para venda.
A estrutura de custos, sendo inferior às receitas esperadas, possibilitará um excedente que será usado para angariação de produtos
de merchandising, para as despesas de deslocação dos voluntários e para formações para os membros da rede e/ou animais. Prevêse, deste modo, que o projeto opere de forma sustentável e com perspetivas de crescimento.
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5. ASPETOS CRÍTICOS DO PROJETO
Do ponto de vista da gestão do risco é particularmente importante a aferição de fraquezas e ameaças do projecto, que constituem
os aspectos que poderão por em causa a sustentabilidade do projecto, de forma a desenvolver estratégias que permitam minimizar
ou reduzir a probabilidade e/ou impacto desses riscos. Apresentam-se na figura 3, os aspetos críticos e as respetivas soluções para
os enfrentar.
Figura 3- Aspetos críticos do projeto e estratégias para os enfrentar
Soluções:
Divulgação das práticas com animais junto de diversas
entidades locais, para promoção do projeto e
conhecimento à comunidade dos seus benefícios.

Ameaças:
Ainda fraca sensibilização da comunidade às questões
do envelhecimento ativo, inclusão social e
responsabilidade para com os animais
Pouco conhecimento e utilização das AAA por parte da
população e instituições
•

•
•
•

Soluções:
• Aposta na formação dos envolvidos no projeto,
através dos excedentes que possam existir;
• Campanhas de angariação de associados;
• Feiras para angariação de donativos e venda de
merchandising.

Fraquezas:
Inexperiência dos promotores e participantes
Grande dependência de donativos e de trabalho de
voluntariado
Pouco conhecimento e utilização das AAA por parte da
população e instituições

REFERENCIAS
Azevedo, E. S.; Gomes, V. S.; Andrade, M. O. (2010). “Plano de Negócios e Terceiro Setor: Análise de Atividade de uma OSCIP”, Revista Eletrónica
Aboré, Escola Superior de Artes e Turismo 4.
Bardin, L. (2010). Análise de Conteúdo. Persona. Disponível em http://universidicas.blogspot.pt/2013/08/ebook-campeao-de-downloadslaurence.html, consultado a 13 de dezembro de 2016.
Carvalho, C.; Assis, L.; e Cunha, L. (2011). “Uso da atividade assistida por animais na melhoria da qualidade de vida de idosos institucionalizados”.
Uberlândia. julho - ezembro. nº2, Vol. 10, pp.149-155.
Carvalho, N.; Costa, M. P.; Viadanna, P. H. O.; Araujo, C. N. P.; Santos, J. B. F.; Oliveira, P. R. (2011). “Importância da Relação Cão-Idoso para
Aprimoramento da Qualidade de Vida em Instituições de Longa Permanência para Idosos na Cidade de Uberlândia-MG”. UFU. janeiro – junho, pp.128138.
Certo, S.; Miller, T. (2008). “Social entrepreneurship: Key issues and concepts”. Business Horizons, nº51, pp. 267-271.
Dart, R. (2004). “Being “Business-Like” in a Nonprofit Organization: A Grounded and Inductive Typology”. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,
nº33, pp. 290-310.
Dotti, J. (2014). Terapia & Animais - Atividade e Terapia Assistida por Animais - A/TAA - Práticas para organizações, profissionais e voluntários. São
Paulo: Livrus.
Ferrari, R. (2010). Voluntariado: Motivações, riscos e ganhos.
Ferreira, M, Proença, T.e Proença, J.(2008). "As motivações no trabalho voluntário". Revista portuguesa e brasileira de gestão, julho – setembro,
pp.43-53.
INE – Censos, estimativas provisórias anuais da população residente, consultado em www.ine.pt a 13-03-2016
Kawakami, C. H.; Nakano, C. K. (2002). “Relato de experiência: terapia assistida por animais (TAA) - mais um recurso na comunicação entre paciente
e enfermeiro”. Anais do 8, Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem São Paulo. Brasil. Disponivel em
www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000052002000100009&lng=pt&nrm=van, consultado a 26 de março de
2016.
Kobayashi, C. T.; UshiyamaII, S. T.; FakihI, F. T.; Roblesl, R. A. M.; CarneiroI, I. A.; CarmagnaniI, M. I. S. (2009). "Desenvolvimento e implantação de
Terapia Assistida por Animais em Hospital Universitário". Revista Brasileira Enfermagem. julho - agosto, nº4, pp.632-636.
Lima, M.; Sousa, L. (2003/2004). “Interacções”. União Europeia e Estado Português. Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, nº6: 156-174.
Machado, J. A. C.; Rocha, J. R.; Santos, L. M.; Piccinin, A. (2008). “Terapia Assistida por Animais (TAA)”. Revista Científica Eletrónica de Medicina
Veterinária. janeiro: Vol. 10.
Monteiro, A (2007) in http://www.centronati.com/terapia-assistida-por-animais,
Odendaal; L. (2001). “The South African Cennection: The Center for the Study of Animal Wallness at the University of Missouri”. Journal of the
American Association of Human-Animal Bond Veterinarians, Vol.4.
Oliveira, E. M. (2008). Empreendedorismo Social - Da teoria à prática do sonho à realidade. Rio de Janeiro: Qualitymark Editoras, Lda.
Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010). Criar modelos de negócio. John Wiley &Sons, Inc. (Tradução Rocha E.) 2ª edição. Alfragide: Dom Quixote
Peredo, A. M.; Mclean, M. (2006). “Social entrepreneurship: A critical review of the concept”. Journal of World Business, nº41, pp. 56-65.
Quintão, C. ( 2004). “Terceiro Sector – Elementos para referenciação teórica e conceptual”. V Congresso Português de Sociologia. Universidade do
Minho – Braga Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção; Atelier: Mercados, Emprego e Trabalho.
Salas, E. (2009). Claves para la Gestión del Voluntariado en las Entidades no Lucrativas. Madrid: Fundación Luis Vives.
Santos, M. (2007). Gestão de voluntariado: um desafio de gestão de pessoas. Estudo comparativo entre programas de voluntariado da associação
Viva
e
Deixa
Viver
e
do
Projeto
Entorno.
(Monografia
de
Pós-Graduação).
Retirado
de
http://institutofonte.org.br/sites/default/files/Amorim%20M_Gestao%20de%20voluntariado.pdf., consultado a 26 de março de 2016.
Shane, S.; Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review, nº25: pp.217-226.
Shin, S. e Kleiner, B. H. (2003), How to manage unpaid volunteers in organisations. Management Research News, vol. 26, n.º2/3/4, pp. 63-71.
Thompson, J. L. (2002). The World of the Social Entrepreneur. International Journal of Public Sector Management, Vol.15, nº 5, pp. 412-431.
Vaccari, A.; Almeida, F. (2007). “A importância da visita de animais de estimação na recuperação de crianças hospitalizadas”. Einstein. Vol. 5, nº2,
:pp.111-116.
Vidal, P.; Villa, A.; Sureda, M.; Simon, C.; Hernando, A. (2007). Buenas Práticas em la GEstión del Voluntariado. Barcelona: Fundación “la Caixa”.
Weerawardena, J.; Mort, G. (2006). “Investigating social entrepreneurship: a multidimensional model”. Journal of World Business, nº 41 pp21-35.
Young, R. (2006). For what it is worth: Social value and the future of social entrepreneurship. In A. Nicholls, Social Entrepreneurship: New models of
sustainable social change (56-73) Oxford: Oxford University Press.

372

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Special Sessions IV

373

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

SS03.4 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL: AS CONTRIBUIÇÕES DA ARTE, DO
FOLCLORE E DE OUTRAS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS PARA O PROGRESSO REGIONAL

374

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1054
INVERSÕES ENTRE GOVERNANÇA CORPORATIVA E CULTURA
ORGANIZACIONAL: UMA INVESTIGAÇÃO NUMA EMPRESA FAMILIAR
BRASILEIRA
Hélder Uzêda Castro 1, Marta Cardoso de Andrade2
1

helderuzeda@gmail.com, Universidade Salvador (UNIFACS) e Faculdade Ruy Barbosa, Brasil, helder.castro@frb.edu.br
dramartaandrade@gmail.com; Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e Faculdade Ruy Barbosa;
marta.andrade@unifacs.br, marta.andrade@ucsal.br, marta.andrade@frb.edu.br
2

RESUMO
A Governança Corporativa (GC) surgiu a partir de uma ação reflexiva acerca da ética (a qual versa sobre a discussão a respeito das
relações entre o mundo corporativo e a sociedade), entre as empresas de uma mesma cadeia de negócios e, dentro das companhias,
entre os acionistas, os conselhos e a direção executiva; bem como sua origem coincide com a necessidade de profissionalização da
gestão dos negócios, decorrente dos processos de dispersão do capital e de separação entre propriedade e gestão, ou seja, quando
os proprietários de uma empresa passaram a delegar poderes a um administrador que, em nome da companhia, tomava decisões as
quais, por vezes, contrárias ao bom senso e interesses daqueles e demais stakeholders. Tendo em vista isso, este estudo procurou
demonstrar como a GC emerge, no ambiente dos agentes econômicos, no sentido de promover significativas mudanças na cultura
organizacional (CO), o que facilita a adoção das práticas de compliance e de transparência, bem como da implantação de controles
internos e de gestão de riscos. Entende-se, neste artigo, por CO os padrões de comportamento das pessoas (funcionários e gestores)
na empresa e essa deve surgir, nas organizações, ligada a estruturas, estratégias e missões dessas, bem como emana das: origem,
crenças, pressupostos, ética, regras, regulamentos, rituais/cerimônias, comunicação, tradição, ou ainda, da prestação de serviços
com a qual a corporação está comprometida. Dessa forma, aqui, defende-se que CO estabelecida termina contribuindo para a
implantação da governança, pois essa representa um processo de difícil assimilação, considerando, principalmente, as barreiras
culturais que permeiam as companhias no Brasil. Assim, este trabalho buscou investigar, através de um estudo de caso, a
implantação, nos últimos anos, de um modelo de GC na gestão de uma empresa familiar brasileira, a qual, hodiernamente, é
administrada pela segunda geração. Para tanto, foi realizada uma breve revisão de literatura acerca da Governança Corporativa e da
Cultura Organizacional, as quais embasam teoricamente este estudo. Como resultado, as análises demonstraram que a organização
investigada, apesar das dificuldades no processo de mudança, tem obtido impactos positivos em sua gestão, refletidos em aumento
da transparência juntos aos seus stakeholders e de melhoria na qualidade dos procedimentos internos, destacando as inversões de
papéis da cultura organizacional sobre a governança.
Palavras-chave: Governança Corporativa, Cultura Organizacional, Empresa Familiar.

INVERSION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ORGANIZATIONAL CULTURE: AN INVESTIGATION IN A BRAZILIAN FAMILY
BUSINESS
ABSTRACT
Corporate Governance (CG) arose from a reflexive action on ethics (which deals with the discussion about the relations between the
corporate world and society), between the companies of the same chain of businesses and, within the companies, Among
shareholders, boards and executive management; as well as its origin coincides with the need to professionalize business
management, resulting from the processes of capital dispersion and the separation of ownership and management, that is, when the
owners of a company begin to delegate powers to an administrator who, on behalf of the company, made decisions that, sometimes,
contrary to the common sense and interests of those and other stakeholders. In view of this, this study sought to demonstrate how
the CG emerges in the economic agents' environment in order to promote significant changes in the organizational culture (OC),
which facilitates the adoption of compliance and transparency practices, as well as the implementation internal controls and risk
management. In this article, we mean by OC the behavioral patterns of people (employees and managers) in the company and this
should arise in organizations, linked to their structures, strategies and missions, as well as emanating from: origin, beliefs,
assumptions, ethics, rules, regulations, rituals / ceremonies, communication, tradition, or even the provision of services with which
the corporation is committed. Thus, it is argued that established OC ends up contributing to the implementation of governance, since
this represents a process of difficult assimilation, considering, mainly, the cultural barriers that permeate companies in Brazil. Thus,
this work sought to investigate, through a case study, the implantation, in the last years, of a model of CG in the management of a
Brazilian family business, which, nowadays, is administered by the second generation. For that, a brief review of the literature on
Corporate Governance and Organizational Culture was carried out, which theoretically bases this study. As a result, the analyzes
showed that the organization under investigation, despite the difficulties in the process of change, has had positive impacts on its
management, reflected in increased transparency with its stakeholders and improvement in the quality of internal procedures,
highlighting role reversals of organizational culture on governance.
Keywords: Corporate Governance, Family Business, Organizational Culture.

1. INTRODUÇÃO
A governança corporativa (GC) pode ser entendida como práticas que contribuem para a definição de um modelo de gestão que visa
construir uma boa relação entre gestores, controladores, acionistas minoritários e demais atores organizacionais.
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Surgiu a partir de uma ação reflexiva acerca da ética (a qual versa sobre a discussão a respeito das relações entre o mundo corporativo
e a sociedade), entre as empresas77 de uma mesma cadeia de negócios e, dentro das companhias, entre os acionistas, os conselhos
e a direção executiva; bem como sua origem coincide com a necessidade de profissionalização da gestão dos negócios, decorrente
dos processos de dispersão do capital e de separação entre propriedade e gestão, ou seja, quando os proprietários de uma empresa
passaram a delegar poderes a um administrador que, em nome da companhia, tomava decisões as quais, por vezes, contrárias ao
bom senso e interesses daqueles e dos demais stakeholders78.
Ainda se tem consciência que implantar a governança corporativa numa organização requer, muitas vezes, uma mudança na cultura
da empresa. Assim, a GC, como modelo organizacional, precisa reforçar os comportamentos culturais de seus membros, de modo
que apoiem os princípios e valores que incrementam a relação entre a organização e seus públicos de interesse.
Tem-se observado que o processo de estruturação societária de uma empresa é, em grande parte, determinado ou, simplesmente,
influenciado pela cultura organizacional (CO). Sendo essa um conjunto de valores que diferencia uma organização das outras, é
natural que essas corporações encontrem dificuldades de adaptação quando do alinhamento de valores oriundos da implantação
das práticas de GC.
Tendo em vista isso, este estudo procurou demonstrar como a GC emerge no ambiente dos agentes econômicos, no sentido de
promover significativas mudanças na cultura organizacional (CO), o que facilita a adoção das práticas de compliance e de
transparência, bem como da implantação de controles internos e de gestão de riscos. Outrossim, para se estabelecer a GC, urge terse um ambiente cultural que possibilite esse desenvolvimento dessas práticas. Assim, busca-se, neste artigo, provar que há inversões
entre GC e CO, ao se investigar essas através de investigação numa empresa familiar brasileira.
Assim, busca-se responder, neste artigo, a seguinte pergunta: como implantar um modelo e as práticas de governança corporativa
sem uma cultura organizacional favorável?
Para tanto, foi realizada uma breve revisão de literatura acerca da Governança Corporativa e da Cultura Organizacional, que embasam
teoricamente este estudo e a quais estarão postas nas próximas seções deste trabalho.

2. CULTURA ORGANIZACIONAL
A cultura organizacional é extremamente importante para qualquer tipo de organização, uma vez que interfere diretamente na
maneira como os atores empresariais buscam atingir as estratégias, objetivos e metas corporativas. Os princípios, valores, crenças,
ritos, mitos e normas que regem uma companhia são determinantes para a perpetuação dessa em seu setor de atuação, uma vez
que propiciam, aos seus membros, uma percepção mais una da realidade na qual a organização está inserida.
Ritter (2008: 56-58) afirma que a CO tem quatro funções básicas no contexto organizacional:
1) identificação, pois propicia aos seus membros conhecer/reconhecer a identidade organizacional, a qual é considerada como sendo
o “DNA” da organização;
2) integração, uma vez que proporciona um elo entre seus membros de modo a conhecer/reconhecer os fatores/aspectos que os
une, bem como determina o comportamento, atitudes e opiniões desses;
3) coordenação, visto que possibilita, por meio da aplicação de normas, uma maior liberdade de ação e decisão entre membros da
empresa;
4) motivação, já que influi e legitima o comportamento de seus componentes de forma a buscar o bem comum para atingir os
objetivos e metas planejados pela corporação.
Enquanto que, na visão de Crozatti (1998), as principais características que permitem identificar a cultura organizacional de uma
empresa são:
a) as crenças, as quais são verdades concebidas ou aceitas a partir da observação de fatos e pela convivência num grupo de pessoas;
b) os valores, que são compostos de elementos os quais determinam a importância fornecida às ações corporativas e igualmente
terminam por representar uma predeterminação consciente da ação das pessoas dentro das organizações, outrossim se sabe que
uma forma de identificar os valores empresariais está na observação de como as pessoas que trabalho na organização ocupam seu
tempo;
c) os costumes, os quais materializam os valores e as crenças existentes nas empresas através dos atos realizados de forma
sistemática;
d) os ritos, que se estabelecem a partir de operações rotineiras executadas para êxito das atividades organizacionais;
e) as cerimônias, as quais são formadas a partir dos encontros formais e informais de um grupo empresarial, assim, funcionam como
meios de reafirmar ou ratificar crenças, valores e costumes; e, por fim,
f) a rede de comunicação informal, que é conhecida, nas empresas e citada em algumas publicações, como “rádio peão”, funcionando
como um excelente meio de atualização de crenças, valores e mitos, uma vez que é, através desta, que a CO é reciclada, reafirmada,
difundida e conhecida.

77

Embora a literatura venha a sugerir diferenças teóricas entre o uso dos termos ‘empresa’, ‘organização’, ‘instituição’, companhia’ e ‘corporação’. Para efeitos deste
trabalho, esses são utilizados como sinônimos.
78

“Stakeholder é um termo que se refere às partes interessadas ou aos intervenientes que devem estar de acordo com as práticas [...] executadas pela empresa. O sucesso
de qualquer empreendimento depende da participação dessas partes interessadas e, por isso, é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam
conhecidas e consideradas pelos gestores. [...] Cada interveniente ou grupo desses representa um determinado tipo de interesse no processo” (Castro, Andrade, 2015:
23).
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Ainda se detendo a atenção em relação aos valores, segundo Ritter (2008: 76), há três níveis fundamentais desses:


os elementares, os quais estão relacionados à religião, ao amor, à liberdade e à justiça;



os estratégicos, que são aquele relacionados à própria dinâmica das empresas, como por exemplo a autorrealização, a
solidariedade e o bem comum;



os instrumentais, os quais estão relacionados ao hodierno/contemporâneo como a franqueza e a verdade.

Esses valores culturais se constituem como sendo a base de uma empresa, independentemente do tipo e estrutura organizacional
que essa possua.
A CO, dessa forma, é influenciadora do ambiente corporativo em vários níveis. Robbins (2007: 378) afirma que
[...] a cultura desempenha várias funções, entre elas, destaca: define fronteiras; propicia o senso de identidade; facilita o
comprometimento de seus membros; estimula a estabilidade em relação à dinâmica organizacional; e influi no comportamento de
seus membros.
Salienta-se igualmente que a CO é composta por um conjunto de características que a diferencia em relação a qualquer outra. Ainda
que essas características sofram influências conjunturais, econômicas, sociais, de modernização, de globalização e de normatizações,
aquelas mantêm sua raiz cultural e, portanto, possuem peculiaridades que as difere das outras corporações. É possível, por exemplo,
que duas empresas do setor bancário possuam culturas que determinam o desenvolvimento dos seus negócios de modo diferente,
ainda que essas atuem no mesmo segmento de mercado e que disponibilizem os mesmos produtos. Para Robbins (2005: 287) “[...]
as culturas organizacionais diferem entre si. A cultura certa para uma organização pode ser totalmente inadequada para outra”.
Dessa forma, a CO é capaz de fundamentar as relações internas e externas nas companhias e, por isso mesmo, pode eficazmente ser
produtora de papéis e do reconhecimento de identidade que conformam as interações existentes na organização. Outrossim, uma
corporação “[...] é portadora de um sistema social capaz de permitir que seus membros reconheçam sua identidade específica, bem
como desenvolvam seus potenciais de criatividade e de ajustamento social [...]” (Sainsaulieu, Kirschener, 2006: 241).
Ainda se pode asseverar que a cultura corporativa pode sofrer alterações ao longo do tempo, mesmo que os componentes de uma
determinada empresa resistam a essas. De acordo com Vergasta (2001), “[...] a cultura organizacional não é algo pronto e acabado,
mas está em constante transformação, de acordo com sua história [...] atores e [...] conjuntura” em que essa se manifesta. Contudo,
igualmente se percebe, em determinadas estruturas organizacionais, que a cultura não perde sua essência fundadora, mas apenas
se adapta as necessidades conjunturais de determinados momentos vivenciados no ambiente corporativo. Desse modo, alguns
estudiosos acreditam que o núcleo de uma cultura empresarial permanece o mesmo, fato que pode ser notado em contextos e
situações complexas, pois, nesses episódios, invariavelmente a CO resiste à mudança. Esse fato, em geral, é observado, nas
companhias, como sendo uma remodelagem ou adaptação da cultura a essa nova realidade.
Cabe também se considerar que a CO é um componente fundamental para o processo de construção das estruturas empresariais.
Pode-se, inclusive, afirmar que essa é responsável por assumir o papel de produtora de normas de comportamento, dentro da
corporação, que serão aceitas por todos os membros dessa. O processo de estruturação societária de uma organização, por exemplo,
é em grande parte determinada pela sua cultura. Do mesmo modo, o comportamento da alta gestão exerce um grande impacto na
CO, assim como o relacionamento entre a empresa e seus stakeholders também é igualmente determinado pela cultura daquela.
Por fim, salienta-se que a cultura possui papel determinante para a formação de valores organizacionais de qualquer espécie. Em
especial, os valores empresariais em relação à informação são extremamente importantes para a governança corporativa – a qual
será melhor detalhada no próximo tópico –, pois explicitará a maneira que os colaboradores lidam com a informação, alterando e
ajustando a relação das pessoas em relação ao compartilhamento, disseminação e utilização das informações circulantes na
corporação.

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A governança corporativa pode também ser entendida como uma regulamentação das estruturas corporativas, através da
organização dos poderes de suas hierarquias e do estabelecimento dos direitos e deveres dos stakeholders, com destaque para os
acionistas.
Desse modo, Abreu (2016: 2) conceitua GC como sendo
[...] um conjunto de práticas, processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e relacionamentos entre os membros de uma
empresa, que regem a maneira como ela é dirigida, administrada ou controlada. Como prática, regula todas as formas de
relacionamentos entre os seus membros, tais como, acionistas/cotistas, conselho de administração e conselho fiscal, incluindo
também seus funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições reguladoras (como a Comissão de Valores
Mobiliários, o Banco Central) e a comunidade em geral.
Assim, seguindo o raciocínio de Castro e Andrade (2015: 31-32), pode-se dizer que a boa GC garante objetivos e princípios básicos
que são:


transparência (disclosure), com a qual a administração deverá zelar por uma eficiente comunicação interna e externa;



equidade (fairness), que está centrada na obrigação empresarial de fornecer um tratamento justo e igualitário para os seus
stakeholders;



prestação de contas com responsabilidade (accountability), segundo o qual todos os agentes da GC devem responder
integralmente pelos atos praticados e devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem integralmente por
todos os atos que praticam no exercício de seus mandatos; e, por fim,
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respeito ao cumprimento das leis ou responsabilidade corporativa (compliance), no qual os “[...] conselheiros executivos devem
zelar pela visão de longo prazo e sustentabilidade da organização” (SILVA, 2005: 23); é a visão mais ampla da estratégia
empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a comunidade em que a sociedade atua; inclui-se neste princípio a
contratação preferencial de recursos (trabalho e insumo) oferecidos pela própria comunidade, entre outras vantagens 79.

Implantar a governança corporativa numa organização requer, na maioria das vezes, a existência de um cenário cultural propício ou
a uma mudança da CO vivenciada, o que facilitaria a adoção de novas práticas propostas. Isso significa que é preciso um esforço por
parte das lideranças corporativas, uma vez que modificar a CO é um processo longo e difícil e que requer persistência e mecanismos
eficientes para que seja passível de ser concretizada, além de uma estratégica de comunicação bem definida e, se possível, assertiva.
Segundo Griffin e Moorhead (2006: 417), é possível modificar ou ajustar a cultura empresarial desde que os símbolos que regem a
organização sejam alterados de forma eficiente e, para isso, é necessário socializá-los adequadamente junto aos atores da
organização, cujo processo exige dos líderes uma atenção especial, visto que estes são influenciadores potenciais da mudança, bem
como um setor de Comunicação que disemine essas informações, implantando a Transparência que é preconizada pela própria
Governança.
A GC possui como principais características a implantação de elementos que aproximem todas as partes envolvidas com a empresa
através da transparência na condução dos negócios, tratamento igualitário entre as partes no que diz respeito a deveres e direitos e
a prestação de contas. Considerando que a igualdade de interesses numa organização favorece a tomada de decisão, é de suma
importância para a condução dos negócios que todas os públicos de interesse possuam uma relação de confiança, em que os
interesses de todos sejam preservados.
Ao se atentar que a GC termina por mediar as relações entre os stakeholders numa determinada empresa, nota-se que essa governaça
igualmente busca, através da gestão eficiente, o aumento do valor atribuído à organização. Nesse sentido, a criação de sistemas de
GC deve estar em sintonia com os interesses de acionistas, funcionários, credores, clientes, fornecedores, bem como da comunidade
em que a empresa atua, ou seja, das partes interessadas na corporação e no processo implantado. Sendo importante destacar que,
no caso dos acionistas – majoritário ou minoritário –, o interesse centra-se em constatar a valorização de seu patrimônio (Silva, 2006:
46).

4. ESTUDO DAS INVERSÕES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E DA CULTURA ORGANIZACIONAL NUMA EMPRESA FAMILIAR
Vries (1999) comenta que o número de empresas familiares vem crescendo, nos últimos anos, em função de mudanças ocorridas na
relação capital X trabalho. As pessoas buscam, através da abertura de um negócio próprio, ter maior independência profissional e
ter maior controle sobre suas próprias vidas.
Igualmente sabe-se que as empresas que aplicam a GC são organizações que prezam por uma boa e forte relação entre si e seus
stakeholders, assim, necessitam de uma CO adequada às suas práticas e voltada ao mercado. Para tanto, é necessário que os
princípios, valores, crenças, ritos, mitos e normas sejam fundamentados na criatividade, dinamismo, tranquilidade em relação às
mudanças, alto nível de desempenho, respeito ao cliente e ética no que tange a atuação no mercado.
Ainda se sabe que a GC, como modelo organizacional, precisa reforçar os comportamentos culturais de seus componentes de modo
que se apoiem em valores culturais que incrementem o relacionamento entre a empresa e seus stakeholders. Para tanto, há que
desenvolver estratégias que envolvam desde a disseminação de princípios, valores, crenças, ritos, mitos e normas até formalização
de ambientes e processos que se ajustem a essa forma de gestão.
Neste trabalho, optou-se por investigar como se deu a implantação das práticas de GC num Grupo, denominado aqui de X.
O referido Grupo possui um conglomerado de treze empresas atuantes em vários segmentos da atividade econômica, com destaque
para o agronegócio exportador. A organização foi fundada em 1915 e, atualmente, está sendo dirigida por membros das segunda e
terceira gerações, encontrando-se em fase de sucessão.
O seu fundador, ainda em vida, passou a presidência do Grupo para o filho mais velho, devidamente, preparado para assumir tal
desafio. No entanto, este, no momento do seu afastamento, não conseguiu promover/repetir o seu processo de sucessão com a
mesma tranquilidade do seu precedente, devido à quantidade de herdeiros e interessados no negócio.
Nesse contexto, a profissionalização da gestão e necessidade de contratação de um presidente externo, uma vez que nenhum
membro da terceira geração, na avaliação do atual CEO (segunda geração), estava apto a assumir a liderança do Grupo num cenário
político e econômico tão conturbado como o presenciado atualmente tanto no Brasil como no mundo.
Também se tem consciência de que, para se estabelecer uma lógica organicional focada na GC, faz-se necessário a existência de uma
CO favorável àquela, bem como também se sabe que a fixação de um modelo e das práticas de governança termina por alterar a
cultura da empresa. Dessa forma, observa-se esse processo se constitui uma “via de mão dupla”.
Dessa forma, cabe estudar como se deu a implantação do modelo e das práticas de GC dentro do Grupo X sem uma CO que lhe fosse
favorável.
4.1. A análise propriamente dita
As investigações acerca dos rebatimentos existentes entre a cultura organizacional e a implantação dos modelos de governança
corporativa ainda são escassas, principalmente no Brasil e no contexto de empresas familiares, contudo, é possível constatar,
mediante a observação do desenvolvimento de tais modelos, que, na última década deste século, há existência ou não de simetria
entre os dois fenômenos.

79A

“função social” de uma empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho, estimular o
desenvolvimento científico por intermédio de tecnologia e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio
ambiente.
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O Grupo X iniciou um processo de profissionalização da gestão em 2010, o que resultou na criação de um Conselho de Administração
(CA), formado por oito membros das duas famílias, incluindo o presidente (segunda geração) e dois executivos externos (Figura 1)
certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como detentores de sólida formação acadêmica e
especializações em Finanças e Logística, respectivamente.

Figura 1: Constituição da CA do Grupo X
Quando a formação do CA foi anunciada, considerando a proposta de “profissionalização da gestão” existente previamente, houve
grande expectativa, por parte dos dirigentes do Grupo X, de que alguns assentos fossem ocupados por diretores executivos das
unidades desse conglomerado empresarial, o que, de fato, não ocorreu. Isso abalou as crenças adquiridas em relação à empresa e
causou grande frustração, pois, segundo relato da consultoria contratada para condução do referido processo, antes do citado
anúncio, muitos executivos começaram a buscar formação continuada e complementar, além de implantar métricas individuais para
melhorias de desempenho nas suas respectivas áreas de negócios. Esta frustração concretizou-se e tomou maiores proporções
quando os membros do CA foram anunciados, o que desencadeou na saída de três diretores do quadro do Grupo, os quais alegaram
“motivos pessoais” (Instituto Lex, 2011), mas se sabe que o motivo real não foi esse.
Logo depois da implantação do CA, a partir de 2012, o Grupo X passou a criar seu código de ética e conduta, além discutir algumas
práticas de GC que tinham como principal objetivo, neste primeiro momento, regulamentar e, até mesmo, restringir a tomada de
decisão de gerentes e diretores. Segundo a consultoria contratada para apoiar este projeto (Instituto Lex, 2015), a não participação
dos funcionários nesse processo, bem como da média e alta gerência ou de, pelo menos, representantes de ambas, na elaboração
do referido código, trouxe enormes problemas de alinhamento e implantação das práticas propostas e estabelecidas. A resistência
foi tão grande que, mesmo depois de várias palestras explicativas acerca dos novos procedimentos, treinamentos e reuniões,
incluindo ameaças de demissão das principais resistências, em 2015, ainda não se tinha uma conclusão, por parte dos funcionários,
acerca do que a empresa considerava ético e qual a conduta lhes era esperada.
No exercício seguinte, o Grupo X decidiu por uma elaboração mais participativa e, dessa forma, conseguiram chegar ao consenso de
uma primeira versão do código de ética e conduta que foi institucionalizado a partir de do começo de 2017. Tratou-se de um esforço
de cinquenta profissionais, entre consultores externos, diretores, gerentes, coordenadores e representantes dos funcionários das
áreas de base desse Grupo.
Além da resistência dos funcionários quanto ao modelo e práticas de GC propostas, os herdeiros da terceira geração também estavam
pouco confortáveis com a possível contratação de um presidente selecionado no mercado. A empresa de headhunter já havia sido
contratada, mas esse foi um processo demorado que, ainda no início de 2017, não havia sido finalizado.
Quando o modelo de GC foi aprovado por familiares e funcionários, surgiu uma enorme discussão em torno da revisão organizacional
– papéis, responsabilidades e hierarquias – e, principalmente, das novas “fronteiras” que seriam estabelecidas entre áreas e
departamentos. O ambiente de “paz operacional” relativa transformou-se numa “guerra” sem proporções, pois ninguém estava
disposto a mudar e, pior, a trabalhar com sob novas lideranças e métricas de avaliação de desempenho.
A área de Recursos Humanos (RH) questionou este procedimento e afirmou que as pessoas precisavam de um tempo maior para o
aculturamento dessa nova realidade e, como se tratava de mais de dois mil funcionários, esse seria um processo que deveria ser
melhor planejado e com maior tempo de execução. Além disso, os valores organizacionais precisavam estar aderentes às práticas
propostas, uma vez que existiam funcionários antigos que acompanharam a rotina sucessória anterior, isto é, a cultura empresarial
não era favorável ao que estava sendo estabelecido. A ideia do CA era de implementar tudo em noventa dias, o que, evidentemente,
não ocorreu.
A área de RH assumiu a responsabilidade do processo e negociou um prazo de doze meses para apresentar aos funcionários as
mudanças e, mais importante, explicá-las através de resultados perceptíveis das novas práticas, devidamente apoiadas pelos valores
da organização.
Igualmente a área de Comunicação Corporativa não foi acionada durante toda a implantação citada, o que contraria o preconizado
pela teoria acerca das práticas de GC, uma vez que deveria ser essa a dissiminar as informações em toda a organização e para todos
os stakeholders, garantinddo assim o princípio da Transparência.
Essa área junto com o RH também não adequou as funções básicas da CO ao novo contexto organizacional. Assim, não foi gerada, a
longo prazo, uma nova identificação, integração, coordenação e motivação entre os atores organizacionais, o que seria natural ao se
implantar o modelo e as práticas de GC.
Dessa forma, as crenças, valores, costumes, ritos e cerimônias, os quais já não eram propícios às demandas pela implantação da GC,
terminaram por constituir um cenário cultural bastante resistente ao que o Grupo X necessitava no momento.
A rede de comunicação informal terminou por funcionar como disseminação das crenças, valores e mitos vigentes na corporação,
ratificando a cultura antiga da organização. Diante disso, o que se observou foi uma falta de comprometimento dos funcionários do
Grupo X quanto a fixação e utilização tanto do modelo como das práticas de GC.
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Como a CO é um fator preponderante para o processo de construção das estruturas empresariais, o processo de estruturação
societária do Grupo X seria em grande parte ratificado pela cultura que deveria existir na companhia, o que não ocorreu. Do mesmo
modo, o comportamento da alta gestão deveria ter exercido impacto na CO, assim como no relacionamento entre a empresa e seus
stakeholders, o qual não foi mediado nem fez parte da estratégia da Comunicação da referida organização.
Outro problema foi o perfil do capital humano que precisava ser aperfeiçoado para trabalhar os programas de Compliance (Instituto
Lex, 2012). O Grupo X contratou dez cursos online, disponibilizados para todos os funcionários, mas a adesão foi insuficiente para a
execução da etapa posterior de revisão dos riscos corporativos. Dessa forma, a solução encontrada pela consultoria contratada foi
de fechar turmas por áreas de negócios e facilitar um conteúdo customizado para a realidade de cada operação, discutindo causas e
consequências, inclusive penalidades financeiras, que poderiam ocorrer a partir da não conformidade. A área Tributária foi a mais
atingida, pois, no Brasil, os riscos de não cumprimento das obrigações fiscais sempre são elevados.
Percebeu-se, contudo, como resultado de todo o processo, que as análises demonstraram que a organização investigada, apesar das
dificuldades no processo de mudança, tem obtido impactos positivos em sua gestão, refletidos em aumento da transparência juntos
aos seus stakeholders e de melhoria na qualidade dos procedimentos internos, destacando as inversões de papéis da cultura
organizacional sobre a governança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se, a partir do estudo de caso, que implantar modelo e práticas de governança corporativa numa organização requer,
muitas vezes, ou uma cultura organizacional favorável ou uma mudança na própria CO existente.
Da mesma forma, é importante apontar que as práticas de GC também promovem mudanças na cultura empresarial, principalmente
no que tange os esforços de controle, conformidade, transparência e gerenciamento de riscos.
Salienta-se que a GC, como modelo organizacional, necessita de um reforço dos comportamentos culturais dos atores corporativos,
de modo que sustentem os princípios e valores que incrementam a relação entre a organização e os seus stakeholders.
O que se percebeu no Grupo X foi que a implantação do modelo e práticas de GC necessitava igualmente do envolvimento dos
funcionários em todo o processo, com destaque para as áreas Tributária, de Recursos Humanos e de Comunicação Corporativa, o
que não foi feito no início. Depois das resistências organizacionais identificadas nesta investigação, o Grupo optou por uma mudança
na estratégia da implantação, tentando envolver e mobilizar toda a força de trabalho.
Ao final deste breve estudo, pode-se asseverar que há um imbricamento necessário e intrínseco entre o vivenciado e preconizado
pela CO e modelos e práticas da GC para que esta se implante e concretize nas organizações.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir o processo de desenvolvimento do microterritório da Vila de Pescadores da Praia do Forte, litoral
Norte do Estado da Bahia, Brasil. Importante destino turístico, o seu acelerado processo de desenvolvimento, acentuado nas últimas
quatro décadas, provocou transformações radicais na sua dinâmica territorial, assim como em sua estrutura espacial, social e
econômica. Dados coletados in loco detectaram que, atualmente submissa às ações dos poderes hegemônicos, a referida vila de
pescadores sofre diversas interferências sobre os seus hábitos culturais seculares, modificando os modos de sobreviver, viver e
conviver com aquele espaço, de beleza singular.
Palavras-chave: desenvolvimento; cultura; Praia do Forte.

TERRITORIAL DYNAMICS AND TRANSFORMATIONS IN PRAIA DO FORTE
ABSTRACT
The objective of this article is to discuss the development process of the microterritory of the Vila de Pescadores da Praia do Forte,
north coast of the State of Bahia, Brazil. Important tourist destination, its accelerated development process, accentuated in the last
four decades, has brought about radical changes in its territorial dynamics, as well as in its spatial, social and economic structure.
Data collected in loco detected that, currently submissive to the actions of the hegemonic powers, this fishing village suffers several
interferences on its secular cultural habits, modifying the ways of surviving, living and living with that space, of singular beauty.
Keywords: development; culture; Praia do Forte.

1. INTRODUÇÃO
Parte integrante de uma pesquisa mais ampla, que se desenvolve por intermédio do Grupo de Pesquisa Cidades e Urbanidades,
vinculado ao Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador – Laureate International
Universities (PPDRU/UNIFACS), este artigo propõe discutir o processo de desenvolvimento e as transformações ocorridas no
microterritório da Vila de Pescadores da Praia do Forte, a partir das dimensões antropológica, socioeconômica, ambiental e urbana.
Localizada no município de Mata de São João, Litoral Norte do Estado da Bahia, Brasil, a Vila de Pescadores da Praia do Forte está
inserida em expressivas redes internacionais de turismo, sendo, atualmente, um dos destinos mais procurados na costa litorânea
brasileira. A região possui consideráveis atrativos naturais e uma exuberante beleza paisagística caracterizada por praias, rios,
reservas ambientais e um sítio histórico secular.
A partir de influências resultantes dos processos contemporâneos e de transformações na dinâmica territorial do município, ocorridas
nos últimos 40 anos, a Praia do Forte sofreu alterações significativas em sua estrutura espacial, social e econômica. Os impactos
gerados por obras de forte especulação imobiliária, a propagação da indústria hoteleira, além de uma política de investimentos
orientada por trânsitos de capital dirigidos para atividades mercadológicas específicas e elitizada (comércios e serviços), interferiram
e modificaram profundamente a paisagem local, provocaram desequilíbrios no ecossistema e geraram transformações nos modos
de vida naquele território.
Como consequência desses novos fluxos, suas fronteiras foram expandidas para mercados globais e, esse frágil território, passou a
ter contato com os mais diversos modos de vida, nacionalidades e práticas de consumo típico dos emergentes contextos
contemporâneos. Esse cenário em transição, plasmado por sucessivas intervenções produzidas pela ação de grupos hegemônicos, é
permeado por uma dimensão econômica macro que desconsidera a realidade local, ignorando as dinâmicas preexistentes de
microeconomia e subsistência extrativista praticada pelos nativos.

2. DESENVOLVIMENTO
Situada a cerca de 80 km do centro da Cidade de Salvador, a Praia do Forte, no município de Mata de São João, compõe, junto a
outras localidades, a Região Metropolitana de Salvador (RMS), conforme a figura 1.
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Figura 1: Munincípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS)
Fonte: Impressão Digital.126 - Produto laboratorial da oficina de jornalismo digital – Facom/UFBA.
<http://impressaodigital126.com.br/wp-content/uploads/2012/06/gr%C3%A1fico-5-mapa-RMS.jpg>. Acesso em: 07 abr. 2017.

Disponível

em:

Devido às transformações ali ocorridas – ainda que o seu processo histórico de urbanização e ocupação esteja inevitavelmente
associado ao próprio crescimento e consequente transbordamento da RMS –, que rompem com tradições e criam novos modos de
vida, até hoje mantem uma forte relação com a dinâmica dos modos tradicionais de viver e interagir com aquele espaço.
As primeiras modificações percebidas na paisagem da Praia do Forte, decorrentes das diversas formas de uso e ocupação, remontam
à segunda metade do século XVI. Pode-se dizer, portanto, que o início da ocupação daquela região se confunde com a própria história
da colonização brasileira (Faria, 2013).
Segundo Tavares (2011), Garcia D’Ávila, primeiro português que se tem notícia a estabelecer moradia na região e precursor da criação
de gado no Brasil, possuía uma larga extensão territorial que incluía a costa de Tatuapara (atual Praia do Forte), onde entre 1552 e
1609, foi construída a fortaleza denominada Casa da Torre, também conhecida como Castelo Garcia D’Ávila (figura 2). Hoje, em
ruínas, o reconhecido monumento arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Figura 2: Ruínas do Castelo Garcia D’Ávila (1990).
Fonte: Arquivo pessoal Adriano Paiva

Não sendo possível confirmar uma data, acredita-se que a formação do vilarejo Tatuapara, se deu em torno do Castelo Garcia D’Ávila
(figura 2). Inicialmente, o microterritório que corresponde à atual Vila dos Pescadores da Praia do Forte fazia parte de uma fazenda
de cocos, terras que foram adquiridas pelo brasileiro descendente de alemães, o empresário Klaus Peters, na década de 1970.
Reconhecendo o potencial de Praia do Forte, devido às suas exuberantes características naturais, às suas riquezas de fauna e flora e
à sua historicidade, Klaus Peters, transformou a área em um polo turístico, adotando a sustentabilidade como marketing publicitário
– um pensamento visionário, que permitia explorar o turismo ecológico e cultural de forma inovadora no Brasil. A médio e longo

382

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
prazo, “investiu grande soma de recursos financeiros num amplo empreendimento turístico-hoteleiro e imobiliário”, visando atingir
o mercado nacional e iternacional. (Santos, 2011)
Ao adquirir a fazenda de côcos denominada Praia do Forte, uma das primeiras medidas tomadas por Klaus Peters foi a doação da
singela vila de pescadores à municipalidade. Em paralelo, impôs uma série de condicionantes para nortear o crescimento e o
desenvolvimento daquele microterritório, que desconsideravam as diretrizes legais do município de Mata de São de João e criavam
regras específicas para serem aplicadas na área da Praia do Forte.
No final da década de 1970, ele convidou um renomado arquiteto paulista, Wilson Reis Netto, para conceber um planejamento
territorial urbano específico que contemplasse o megaempreendimento imobiliário e turístico-hoteleiro que ele, em parceria com
outros sócios, iriam implantar, ao adquirirem uma maior quantidade de terras entre aquela zona costeira e a linha da rodovia BA099. Conforme Gomes Sobrinho (1998 apud Santos, 2011: 3-4);
Coube então ao arquiteto criar um amplo planejamento territorial denominado Master Plan, que contempla aspectos ambientais e
urbanísticos, visando intervir tanto na área de maior concentração residencial, ou seja, no núcleo central e arredores, bem como nos
demais espaços que compõem a fazenda Praia do Forte.
O Master Plan teve como principal objetivo ordenar o território da fazenda Praia do Forte para a implantação de hotéis, resorts,
pousadas, grandes condomínios, residências e demais equipamentos turísticos.
[...] Para gerenciar o Master Plan foi criado por Klaus Peters em 1981 a Fundação Garcia D’Ávila “[...] com o objetivo de administrar
a área, executar os projetos e os empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários, tornando-se o principal agente transformador
deste espaço”.
Surgia desde então, uma reconfiguração territorial estratégica para a Praia do Forte, que pode ser observada na figura 3, onde a Vila
de Pescadores aparece destacada como uma ocupação urbana.

Figura 3: Configuração territorial da Praia do Forte
Fonte: URPLAN – Urbanização, Planejamento e Arquitetura, 1992-94 (In: Santos, 2011).

Infere-se pelo mapa acima que o Master Plan foi concebido com o intuito de conter a expansão da vila de pescadores, no momento
em que limitou o espaço nativo da vila com a ocupação do entorno com condomínios privados e grandes complexos hoteleiros. Tanto
ao Norte quanto ao Sul do vilarejo, grande parte das terras foram “[...] reservadas principalmente para a instalação de resorts e
grandes hotéis, assim como para a implantação de uma ampla estrutura de lazer e entretenimento.” Essa observação foi ratificada
pela delaracão de um corretor da Landco Empreendimentos Imobiliários LTDA. (de propriedade de Klaus Peters), esclarecendo que
o objetivo da ocupação do entorno da vila com condomínios residenciais seria uma estratégia de controle do uso e ocupação do solo,
visando a contenção da ocupação desordenada, bem como a manutenção das caracteristicas originais da vila de pescadores. (Santos,
2011:5).
As ações estrategicamente articuladas deram início a um processo de gentrificação, que se intensificou a partir dos anos de 1990,
momento em que aquela faixa litorânea se interligava à Salvador pela ampliação da Rodovia BA-099 (Linha Verde), desencadeando
a especulação imobiliária na região, propiciando a instalação de grandes empreendimentos hoteleiros e residenciais. Em paralelo, foi
criada a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia (APA/LN - Decreto Estadual no 1.046 de 17 de março de
1992) com o aparente objetivo de resguardar seu patrimônio cultural e ambiental (Faria, 2014).
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A supervalorização imobiliária na Praia do Forte aconteceu de forma surpreendentemente rápida, e fez com que alguns dos antigos
moradores cedessem aos imperativos capitalistas ao locarem parte das suas residências como uma fonte de renda alternativa.
Entretanto, parte da população nativa ainda resiste na tentativa de escapar ao domínio do poderes hegemônicos.
Conforme Silva, Mello e Faria (2013a), é perceptível a tipologia característica dessas residências, embora parte delas tenha sido
adaptada para o comércio de alto padrão (figura 4).

Figura 4: táticas de resistência - coexistência entre os moradores locais e os usos comerciais.
Fonte: Fotografia de Ariadne Moraes, 2013

Convivem no mesmo imóvel, o comércio elitista de marcas internacionais e o comércio informal, aqui representado pela venda de
lanches, doces, bebidas ou comida caseira a preços mais acessíveis, e a moradia.
Observa-se que naquele espaço da vila outras pessoas ainda vivem do incremento da produção do artesanato local, também
comercializado na informalidade, ou da exploração das bicicletas adaptadas com assentos traseiros que funcionam como veículo
para transportar os turistas, além daqueles que servem de mão-de-obra nas pousadas e restaurantes locais. (Silva, Mello e Faria
(2013b)
Entretanto, com o processo de adensamento, boa parte dos habitantes locais foi expulsa para os becos e ruas paralelas ao núcleo
principal da vila (figura 5) e é, exatamente nesses territórios, onde acontece a vida cotidiana mais desvinculada do cenário
espetacularizado, com a presença de campings, barbearias, pequenos comércios e vendas locais, através de uma ambiência
conformada por construções mais simples, muito diferente dos padrões recorrentes das novas pousadas, villages e condomínios
residenciais de luxo que emergem em uma velocidade assustadora.

Figura 5: Ruas paralelas ao centro da Vila.
Fonte: Fotografia de Ariadne Moraes, 2013

Sem alusões ao passado e à memória coletiva, Praia do Forte virou business. A vila, que já foi dos pescadores e do povoado local,
hoje mais parece um showroom de grifes (figura 6), com algum vestígio de resistência e tradição (Silva, Mello, Faria, 2013a).
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Figura 6: Comércio e serviços no centro da Vila.
Fonte: Fotografia de Ariadne Moraes, 2013

É nesse contexto fundiário seletivo, monopolizado e segregado, que as desigualdades e os conflitos nos usos e apropriações começam
a ficar cada vez mais evidentes. No entanto, apesar de uma forte tendência à padronização cultural e a espetacularização excludente,
ainda é possível verificar uma lógica de coexistências, a partir de alguns costumes mantidos pelos moradores locais. A preservação
de certas 0 de artesanato e ritos carnavalescos, revela a potência de uma micropolítica do cotidiano fundamental para o processo de
sobrevivência, além de uma reminiscência de resistência criativa, costumes e expressividade popular. (Silva, Mello e Faria, 2013b)
No que diz respeito à pesca, Santos (2013:282-3) observou na Praia do Forte “uma mudança cultural pela inserção de novos valores”,
a partir da “não reprodução social dos filhos dos pescadores artesanais, visto que a maioria destes não desejava mais seguir a
profissão dos pais, passando a trabalhar como assalariados”.
Foi surpreendente constatar, em 2013, que não havia demanda do comércio de bares e restaurantes da Vila para produção local de
pescado. Segundo informantes-chaves, apenas um restaurante se abastecia de frutos do mar fornecidos por pescadores da região
enquanto os demais compravam o peixe congelado de outras localidades. A partir da análise de dados coletados in loco, em 2017,
detecta-se uma mudança nesse padrão, quando diversos pontos comercias utilizam como matéria prima os pescados oriundos da
região.
Entretanto, observa-se que a cooperativa de pescadores da Praia do Forte, que já foi bem mais articulada e atuante, hoje passa por
dificuldades. Contam com dezenas de embarcações e precisam de um espaço para servir de base para guardar material, limpar o
peixe e ter um ponto de água para marinheiros e mestres. O imóvel da Colônia Z-38, que fica ao lado da Capela de São Francisco de
Assis (ponto focal da vila) deveria ser demolido para atender a uma notificação da 7ª Vara da Justiça Federal, que exigia a retirada
dos pescadores da Colônia, através de uma ação reivindicatória ajuizada pela União, sob o argumento de que aquela construção
encontra-se em Área de Marinha (informação veiculada no site http://atarde.uol.com.br/noticias/5771682, publicado em
30/09/2011).
Curiosamente, após seis anos as medidas judicialmente cabíveis, acima descritas, não foram executadas e parecem ter sido
temporariamente esquecidas (não anuladas), e, percebe-se que os pescadores continuam a se sentir ameaçados. Eles argumentam
que há outros empreendimentos entre hotéis, pousadas e conjunto de apartamentos que estão implantados na mesma faixa de
proteção, mas não foram notificados. Silva, Mello e Faria (2013a) questionavam se não seriam as colônias de pescadores, células
organizativas do pescado artesanal, um patrimônio cultural e imaterial de relevância no contexto do nosso litoral.
Na visão de Almeida e Kan (2016), a pesca e a coleta de mariscos são atividades extrativistas que, oriundas de épocas primordiais,
foram e são essenciais para inúmeros grupos sociais. A despeito das singularidades, essas atividades transcenderam a cultura e
atravessaram o espaço-tempo, chegando à contemporaneidade como um saber praticamente intocado.
Ainda que não se tenha consenso sobre o termo pesca artesanal, é natural defini-la pela oposição à pesca de larga escala,
caracterizada pelo uso de tecnologias avançadas e maciços investimentos de capital. Paralelamente a pesca artesanal é reconhecida
como atividade de pouca produtividade e baixo rendimento, não obstante demonstre dinamismo e resiliência quanto às mudanças
ambientais (Silva, 2014). Soma-se a isto o valor da pesca artesanal como importante estratégia para conservação dos recursos
pesqueiros e indicador de qualidade ambiental. (Catella et al., 2012)
Além da desvalorização social, a pesca artesanal e a coleta de mariscos, embora representem uma alternativa importante, vem sendo
paulatinamente substituída por profissões consideradas mais promissoras no mercado de trabalho, tais como pintor, pedreiro,
encanador, etc.
A organização do trabalho nas atividades de pesca e coleta de mariscos sofre inadequação devido aos modos de produção capitalista
e suas relações de produção. Seu conjunto é definido pelos saberes e práticas acerca dos locais apropriados para mariscagem e pesca;
conhecimento e manuseio das ferramentas de trabalho; capacidade de decodificação de sinais de previsão do tempo; conhecimento
dos mariscos e formas de manuseio; além da estrutura social e relações de vizinhança e noção de tempo e espaço próprios,
preponderantes nesse modo de vida.
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Outra condição que contribui para essa progressiva desvalorização é que esse conhecimento tradicional apoiado na experiência, isto
é, no senso comum, padece de legitimação social, em contraponto ao conhecimento técnico-cientifico que regula e fundamenta as
ações, programas e políticas públicas. (Fischer, 2000; Almeida, Machado e Siqueira, 2009)
Embora alguns sujeitos ou grupo de sujeitos continuem a orientar suas vidas pelas tradições locais repelindo os padrões capitalistas,
os modelos de inclusão disseminam a adoção de modos de vida urbana contemporânea, respaldados no consumo de bens, serviços,
ideias, valores ou comportamentos.
Estes modelos hegemônicos, ao subjetivarem a ideia de inclusão, instauram veladamente um conflito entre contemporaneidade
tecnológica e tradição perdida em tempos imemoriais do fazer artesanal.
As gerações jovens, mais vulneráveis a esse apelo, tendem a desprezar as tradições, por vezes estigmatizadas como atraso e
ignorância. Soma-se ainda o fato de que essas atividades, a pesca e a mariscagem, estão associadas, no Brasil, às etnias
historicamente desvalorizadas e oprimidas, como índios e negros.

3. CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
O processo de transformação territorial ocorrido na Praia do Forte demonstra nitidamente a criação de um mecanismo de controle
do uso do solo na Praia do Forte pelo empreendedor Klaus Peters, como estratégia de contenção da expansão físico-territorial de
forma a não comprometer o projeto imobiliário pensado para a localidade, com a possível desvalorização da terra.
Em contrapartida, os habitantes locais frustraram parcialmente essa tática, recorrendo a um processo de verticalização dos pequenos
imóveis, dando lugar a uma paisagem urbana adensada também pela ocupação dos poucos espaços vazios, com feição semelhante
àquela encontrada nos assentamentos espontâneos dos grandes centros urbanos.
Outra forma de resistência de alguns desses padrões tradicionais, é a cultura da pesca artesanal – constantemente ameaçada pela
inserção de outros modos de vida capitalista – mas que junto a outras manifestações culturais se encontram nos interstícios do tecido
social contribuindo para manutenção da identidade coletiva, severamente ameaçada pelas dinâmicas proporcionadas nas
transformações ocorridas na Praia do Forte, nos últimos 40 anos.
Vale lembrar que essas transformações na paisagem suscitaram e ainda suscitam profundos impactos no modo de vida da antiga vila
de pescadores, descaracterizando completamente o modo de vida tradicional daquela comunidade. O processo de aculturação levou
a adaptação de alguns costumes, valores e tradições, extinção de tantos outros bem como a adoção de novas formas de viver.
Em uma sociedade cuja igualdade parece subjetivada pela pasteurização e homogeneização dos comportamentos, valores,
expressões e hábitos, parece quase impossível manter-se a diferença.
Segundo Bauman (2001:33), “o capitalismo moderno, na expressão de Marx e Engels, ‘derrete todos os sólidos’. As comunidades
auto-sustentadas e auto-reprodutivas figuravam em lugar de destaque no rol de sólidos a serem liquefeitos”. Essa pressão exercida,
sobretudo nos mais jovens é, nas comunidades tradicionais, sorrateira, subliminar, e representa um risco subjacente ao frágil
equilíbrio de certos grupos sociais, que podem ser comparados aos sistemas ecológicos quando ruem ante a ação antrópica.
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ABSTRACT
En el presente estudio se analizaráel rol de la creatividad como factor de desarrollo económico clave para la calidad de vida y el
bienestar de la población. Una de las características más representativas de la creatividad es su reparto no homogéneo, ya que tiende
a concentrarse en determinados territorios. Por ello, se realizará un estudio comparativo de los niveles de cretividad en las distintas
regiones de la UE y de los factores que determinan dicha concentración. Para ello aplicaremos el análisis clúster que clasificará a cada
región europea de acuerdo a las siguientes variables: industrias semicreativas, empleo en el sector cultural y creativo, recursos
culturales, nivel educativo, clase creativa, calidad de las instituciones y estructura urbana. Los resultados obtenidos permitirán
caracterizar y analizar las distintas agrupaciones y, por ende, arrojarán luz, sobre la falta de homogeneidad en las regiones estudiadas,
lo cual resulta de gran utilidad a la hora de diseñar las políticas culturales a nivel europeo.
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RESUMO
Pretende‐se neste artigo abordar como as transformações do espaço urbano, enquanto forma de habitar influenciam
comportamentos sociais e culturais, funcionando como um fio condutor das ideias de consumo da população situada na classe média
na cidade de Salvador – Bahia. Na última década a capital baiana passou por uma notória modificação na configuração do seu tecido
urbano, motivado pelo aquecimento da economia entre 2008 e 2012 quando ocorre o boom imobiliário, durante este acontecimento,
foram lançados no mercado diversos produtos residenciais que deram origem a novos conceitos do morar atrelados a padrão e social,
criando no comportamento social do citadino uma identificação imodéstia na forma de viver na cidade, assim a economia do status
ajuda na constituição dos processos urbanísticos ligados ao atendimento das necessidades de expansão do capital, onde o solo
urbano é tratado como uma mercadoria, determinando o lócus e classe social do cidadão no meio urbano. Trabalhou-se nesta
pesquisa com uma metodologia descritiva e bibliográfica, além da observação empírica, e do levantamento de informações oficiais
sobre renda e mercado imobiliário, divulgados pelos principais órgãos ligados ao setor da construção civil e incorporação imobiliária.
Como resultado deste processo, pode-se concluir como o quesito status norteia as escolhas de compra do consumidor, não estando
portanto essa influência restrita apenas a produtos de menor valor, pois mesmo se tratando de um bem de um alto custo financeiro,
na euforia do consumo por status o cliente de uma determinada faixa de renda deixa-se seduzir através das facilidades subsidiadas
pelas instituições financeiras a adquirir um produto pelo qual não pode pagar, assim os bens adquiridos são inevitavelmente leiloados
sob alegação de inadimplência, pelas mesmas instituições que possibilitaram sua compra. Todo esse processo ocorre em um período
aproximado de 3 anos após a aquisição do imóvel e como resultado final acumulam-se devoluções ou tomada de imóveis em
transações contratuais conhecidas como distratos, nas quais o consumidor perde o imóvel e uma parcial significativa do valor pago
previamente pelo mesmo, atualmente essas operações já ultrapassam a marca de mais de 53% dos imóveis que foram
comercializados durante o boom imobiliário.
Palavras-chave: Consumo, distratos, economia do status, mercado imobiliário, Salvador.

REAL ESTATE MARKET AND THE STATUS ECONOMY
ABSTRACT
The articles intends to discuss how the transformations of the urban space as a way of inhabiting influence social and cultural
behaviors, functioning as a guideline of the consumption ideas of the population located in the middle class in the city of Salvador –
Bahia. In the last decade the Bahia state has undergone a notorious change in the configuration of its urban fabric, motivated by the
warming of the economy between 2008 and 2012 when the real estate boom occurs, during this event, several residential products
were launched on the market, giving rise to new housing concepts linked to standard and social, creating in the social behavior of the
city an immodesty identification in the way of living in the city, so the status economy helps in the constitution of the urban processes
linked to the needs of capital expansion, where the urban soil is treated as a commodity, determining the locus and social class of
the citizen in the urban environment. This research was carried out with a descriptive and bibliographical methodology, besides the
empirical observation, and the collection of official information on income and real estate market, disclosed by the main bodies
related to the civil construction and real estate development sector. As a result of this process, one can conclude how the status
question guides consumers' purchasing choices, and therefore is not restricted to products of lower value, even if it is a good of a
high financial cost, in the euphoria of consumption by status the customer of a certain income range is allowed to seduce through
the facilities subsidized by the financial institutions to acquire a product by which it can not pay, Thus the acquired goods are
inevitably auctioned under allegations of default, by the same institutions that made possible their purchase. All this process occurs
in a period of approximately 3 years after the acquisition of the property, and as a final result accumulated returns or takeover of
real estate in contractual transactions known as distractions, in which the consumer loses the property and a significant part of the
amount paid previously, currently these operations already exceed the mark of more than 53% of the properties that were marketed
during the real estate boom.
Keywords: Consumption, distractions, status economics, real estate market

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo compreender a influência direta do mercado imobiliário na transformação do espaço urbano
como condutor dos idéias de consumo alimentadas por um modo de produção capitalista, configurando o solo urbano como
mercadoria e consequentemente provocando uma intensa valorização do mesmo, estando essa valorização tanto na questão
monetária, quanto no âmbito social, esse processo nos convida a refletir como as ações do capital imobiliários provoca a produção
de espaços e formas de interação social desiguais, nas concentrações populacionais urbanas.
Na última década a cidade de Salvador passou por uma notória modificação na configuração do seu tecido urbano enquanto
metrópole e terceira maior cidade do país, tendo seu perfil urbanístico completamente modificado. De repente viu-se a cidade
transformada, assim a capital baiana que antes era uma cidade pouco verticalizada, com apenas 18% de apartamentos do total dos
imóveis, ganhou uma nova forma de ocupação do espaço configurando-se como cidade contemporânea, aqui entendida como
produto de ações no tempo e no espaço através do capital privado. Por diversas áreas o que se viam eram construções sendo erguidas
a um ritmo acelerado, fato que aqueceu a economia da cidade em diversos segmentos.
Segundo Sposito (2005:11), as relações que promovem essas transformações na cidade incitam a pesquisar e entender a cidade de
hoje, pois a investigação é estimulada quando percebemos a cidade como um espaço inconstante, que articula e se modifica,
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conforme a atuação dos diferentes agentes sociais que a compõe. “o espaço é história e nesta perspectiva, a cidade de hoje, é o
cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações
sociais ocorridas através dos tempos”. Dessa forma pode-se afirmar que as transformações ocorridas no espaço urbano,
inevitavelmente determinarão a utilização do espaço e influenciarão o comportamento social.
Santos (1999: 51) afirma que a cidade é uma sucessão de tempos de trabalho que à medida que a história vai fazendo-se, determina
a configuração territorial pelas obras humanas, isso significa que as dinâmicas e os processos históricos e do comportamento humano
desenham o caminho da formação do espaço urbano. Assim, ainda que o sistema capitalista aposte em uma melhor qualidade de
vida no espaço urbano, a consolidação desse argumento distancia-se desse propósito. Ao tentar impor essa condição de
homogeneização ao espaço, o atual modelo capitalista de produção, na verdade, torna-o cada vez mais diferenciado à medida que
trata tudo como mercadoria. Ainda segundo esse autor, “um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de
homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos
atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente
universal” Santos (2008:19).
Concorda com Santos, a escritora Ermínia Maricato quando afirma: "A cidade, além de ser um local de disputas e movimentos sociais,
é uma mercadoria, e alguns capitais específicos ganham muito dinheiro. A cidade é um negócio por excelência capitalista, cada infraestrutura é uma mercadoria especial porque está ligado ao solo, à terra, uma mercadoria não reproduzível". Dessa forma é correto
afirmar que por meio de jogo de interesses há uma desproteção das leis e do direito a cidade que é tratada como mercadoria, com
a permissividade do poder público e a operacionalização do capital imobiliário, a autora define esse processo como analfabetismo
urbanístico.
A realidade é que a cidade de Salvador teve sua configuração urbana completamente modificada em função do crescimento
econômico do setor imobiliário entre 2006 e 2016, deixando ainda mais evidente e exacerbando problemas já existentes e agravados
após essa onda de transformações urbanísticas, como a infra-estrutura do sistema viário, e o transporte público, o que nesse caso
vai de encontro a Lefebvre que defende que o espaço social apresenta, também, metodologicamente e teoricamente, as três
categorias gerais: forma, função e estrutura.

1. O BOOM IMOBILIÁRIO NA CIDADE DE SALVADOR
Atualmente o tema do crescimento econômico nos municípios através da expansão do mercado imobiliário, que é um processo que
já ocorreu em diversas partes do mundo, e é definido como boom imobiliário, é uma questão que desperta o interesse de muitos
autores, que discorrem sobre o processo produtivo capitalista e as transformações urbanísticas consequentes deste, no presente
trabalho pode-se entender o boom imobiliário como um crescimento econômico do país através de ações imobiliárias de diversas
natureza, que objetivam a comercialização.
O tema é também muito discutido pela questão do déficit habitacional do país que ainda se verifica como uma constante indissociável
de qualquer transformação que se proponha ao espaço urbano, seja viabilizado através do poder público ou financiado pela iniciativa
privada.
Vejamos abaixo os números do déficit habitacional, em parciais de duas regiões do país, durante os anos de
2007;2008;2009;2011;2012;2013;2014, a ausência do ano de 2010 se dá ao fato do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística se da no referido ano:

Figura 1 : Quadro déficit habitacional no Brasil – Parcial Região Nordeste e Sudeste
Fonte: Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)-IBGE, v.28, 2007; v.29, 2008; v.30, 2009; v.31, 2011; v.32, 2012; v.33,
2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Formatação: a autora

Em uma breve análise do quadro acima, pode-se verificar que a oscilação do déficit habitacional tende a cair inicialmente, em seguida
volta a crescer, identifica-se neste período um aumento da população, talvez esse aumento se deva a oferta de empregos que havia
nas capitais e que servirão como força de atração para os processos migratórios, entretanto esses dados não são precisos, pois o
censo demográfico só ocorre a cada 10 anos, portanto sugere-se para informação mais eficaz uma pesquisa mais ampla.
A expansão do mercado imobiliário ocorrida no Brasil teve seu início tímido ao final do ano de 2006, com seu auge econômico em
2008 e o princípio de sua estagnação em 2012, graças a uma série de fatores que será explanada brevemente ao longo deste artigo,
o modesto número de 2000 imóveis anualmente lançados até 2006, saltou para mais de 17 mil novos imóveis em 2008, das quais
cerca de 14 mil destas unidades foram vendidos.

389

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
O início deste processo teve mais destaque nas principais capitais do ponto de vista econômico do país, cidades como Rio de Janeiro
e São Paulo, já conhecidas pela sua projeção nacional na capacidade de atrair investimentos despontaram na frente, mas muitas
outras capitais, inclusive no Nordeste também foram parte do processo de expansão, ai destaca-se Salvador, a modesta capital com
ares de província se viu transformada em um gigantesco canteiro de obras, por todos os lugares haviam negócios, atividades e
pessoas que de alguma forma estavam ligadas a construção civil, naquele momento esse ramo da economia funcionava como um
coração que através das suas artérias, bombeava o “sangue impulsionador” (capital) e dava os comandos para todos os demais órgãos
(empresas), e assim movimentava o mercado econômico baiano a um ritmo nunca antes vivenciado.
A cidade de Salvador ao longo de seus 468 anos, em virtude de diversos fatores, atravessou vários períodos de prosperidade e
decadência econômica. A cidade que teve sua primeira intervenção urbana implantada sobre o alto da escarpa, foi se modificando
ao longo dos séculos, tendo uma ocupação desordenada e consequentemente seu crescimento em virtude processos econômicos de
diversas natureza.
O último e mais atual destes processos foi a expansão do mercado imobiliário ocorrido no início de 2006, neste mesmo ano o mercado
da construção civil, sem grandes perspectivas, utilizava o capital privado para lançar anualmente seu modesto número de 2000
imóveis novos para venda no mercado, tal morosidade econômica era explicada pela ausência de programas de aceleração de
crescimento, por taxas de juros altas e ainda pela falta de grandes agentes financiadores.
Entretanto a partir de 2006, esse quadro de estagnação econômica do setor da construção civil foi substituído por um processo de
expansão imobiliária, incentivado por diversas políticas do governo e impulsionado pela injeção de capital através de agentes
financiadores privados, e consequentemente provocando uma transformação na configuração do seu perfil urbanístico nas principais
capitais do Brasil, assim também como algumas cidades médias.

2. MARKETING, VALOR, E STATUS NA UTILIZAÇÃO DA LÓGICA DE MERCADO
Diante de toda a transformação gerada pelo setor da construção civil em Salvador, ocorrem paralelamente diversos processos sociais
que modificam a forma como a cidade se relaciona enquanto espaço de convivência, essas transformações agregadas a alguns
investimentos em infraestrutura na região metropolitana, impactaram determinadas áreas da cidade, agregando-lhes diretamente
um valor econômico de mercado, atribuído um valor de status para uso de classes sociais especificas. O espaço urbano e seus usuários
são concomitantemente dois agentes de transformação que apresentam resultados consequentes das ações de um terceiro agente,
o capital.
Conforme explica Carlos, Volochko & Alvarez (2015) de um lado, a exigência da produção do espaço como mercadoria, no movimento
da mercantilização do mundo. Nessa condição, o tecido urbano se rompe, separando e delimitando as ações e atividades no espaço.
Isso significa dizer que as relações sociais estão também submetidas a essa lógica. De outro, a necessidade da extensão da base de
consumo – que hoje atinge a base da pirâmide social –, na qual o sujeito cindido (que vive o espaço em fragmentos) é constantemente
reduzido a sua condição de consumidor e, nessa condição, seu projeto é fazer ascender sua qualidade de vida como forma de acesso
a um novo status social pela posse de bens.
Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2008 apud DIEHL, 2014:21), a economia consumista baseia-se no excesso e no
desperdício para atender a todas as novas necessidades e impulsos, assim como oferecer novos mecanismos de motivação e
orientação da conduta humana.
Dessa forma a produção e reprodução do capital ocorre através do solo urbanos, e o resultado deste processo é uma transformação
do espaço que por sua vez também desencadeia novos estilos de vida, ocasionados por modificações na dinâmica da sociedade, e
pelas transformações socioeconômicas e culturais que dinamizam o espaço das cidades, fruto do modo de produção capitalista.
2.1 Marketing imobiliário, o norteador da economia do status
Conforme afirma Lefebvre (1991:91) aqueles que manipulam os objetos para torná-los efêmeros manipulam também as motivações,
e é talvez a elas, expressão social do desejo, que eles atacam dissolvendo-as [...] é preciso também que as necessidades envelheçam,
que jovens necessidades as substituam. É a estratégia do desejo!
No processo de construção social do citadino enquanto cidadão, há a influência direcionada para o consumo através de ações
marqueteiras que promovem a imagem da vida perfeita e desejada por todos. Essas poderosas estratégias de marketing são utilizadas
para influenciar o estilo de vida do consumidor para o consumo, essas ações são ainda beneficiadas pela postura comportamental
da classe média que revela obediência aos comandos da mídia, à adesão às imagens, modas e estereótipos que são recomendados
para a mesma.
Valendo-se desse fato foram lançados no mercado imobiliário da capital baiana, no período compreendido entre 2008 e 2011
diversos empreendimentos imobiliários direcionados ao público de classe média e alta, que destacavam itens como proximidade do
centro financeiro, escolas, mercados, bancos, faculdades e segurança como atrativos para a aquisição daquele fantástico imóvel,
como retorno a essas apelações midiáticas o público estimulado pelo aquecimento da economia baiana, se deslumbrava pela
possibilidade de ter acesso a uma melhor qualidade de vida que os aqueles imóveis ofereciam.
Para reafirmação da ótica de espaço construído pelo capital especulativo que incentiva o consumo através da mídia e determina os
desejos de uma sociedade, recordemos Foucault (1992:148), que afirma que esse padrão de influência nos faz contentar-nos com
ver sistematicamente pouca coisa enquanto o significado real da cidade e, sobretudo, da urbanização contemporânea transcende
em muito aquilo que nos é oferecido pela observação de seu aspecto físico.
Desse modo, as condições de existência são facilmente convertidas, causando inquietações nas pessoas, no modo de viver e interagir
com o outro e o espaço urbano é socialmente produzido, em um conjunto de ações que se refere às determinações do modo de
produção, e também, simultaneamente, à ação dos agentes locais em associação com grupos de ação, muitas vezes de âmbito global.
O homem passa a ser elemento passivo do processo de um sistema que transforma tudo em mercadoria. A exemplo disso está o
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lazer que na sociedade moderna deixou de ser uma a atividade espontânea, para tornar-se uma atividade priorizada pela segurança
dos condomínios fechados, consequentemente, passa a ser parte do sistema motivado pelo desenvolvimento da sociedade de
consumo.
Para entendimento destes processos Lefébvre (1994:32) nos adverte que ao mesmo tempo em que o espaço carrega consigo
simbolismos explícitos ou clandestinos – representações das relações de produção – próprios do cotidiano, do particular, do vivido,
transmite, também, as mensagens hegemônicas do poder e da dominação – representações das relações sociais de produção –,
expressões do geral, do concebido.
Nas figuras abaixo, se pode ver as estratégias utilizadas pelo marketing das incorporadoras para atrair possíveis compradores para
os imóveis ainda em planta, opções de proximidades de serviços e vias estruturantes bem exploradas, e itens de lazer, conforto e
segurança são supervalorizados no preço final do imóvel.

Figura 2: Propagandas imobiliárias destacando itens como proximidade e opções de lazer ofertados como atrativos de venda
Fontes: http://www.arrobacasa.com.br www.jvfempreendimentos.com.br; acesso em 20/06/2017

A partir dos estudos da sociologia pode-se dizer que no mundo ideal, as pessoas são livres para escolher produtos ou serviços que
melhor as definem criando sua identidade social, entretanto isso nem sempre é o que ocorre no mundo real, tal afirmação pode ser
justificada pela observação da história da classe média brasileira, que devido às próprias crenças e a necessidade de autoafirmação,
faz com que cada cidadão construa seu processo social ao longo da vida, sua primeira socialização acontece através de seus familiares,
amigos e de seu círculo social, e em uma terceira socialização surge a necessidade de se enquadrar em padrões criados por uma
sociedade consumista, que promove a posse de bens de consumo como símbolo que define sua seu fracasso ou sua ascensão social
e/ou profissional, em que será definido pelo seu estilo de vida, ou seu status. A partir de uma realidade construída com diversos
objetos, o homem habita, percebe e vivencia o mundo, e esse mundo só ganha sentido à medida que a vida se desenvolve em um
meio social, de aceitação ou de exclusão, dessa forma a moradia envolve outras dimensões espaciais como a rua, depois o bairro,
criando o quadro de articulação espacial no qual o homem se apoia e vivencia seu cotidiano.
Assim de dá necessidades da reprodução da vida em sua dimensão da aceitação plena e em espaços de sociabilidade, o ato de morar
em um ou em outro local torna-se um processo de auto segregação social nem sempre voluntária por parte do citadino, que se realiza
espacialmente, iluminando uma prática estratificada e hierarquizada em função da renda/classe social, visto sob um outro ângulo, é
prudente afirmar que a condição da reprodução econômica é contraditória a diversos usos do cidadão comum sem privilégios, por
isso entra em conflito com a garantia dos direitos defendido pela própria legislação e oportuniza interesses de alguns segmentos
específicos da sociedade.
2.2 Novo perfil de consumidores
Uma pesquisa realizada em 2014 por uma imobiliária da cidade revelou que 64% são dos compradores de imóveis novos, em
Salvador, em sua imensa maioria são de nacionalidade brasileira e novos empreendedores que se arriscam no mercado de economia
capitalista como novos empresários de diversos segmentos, estes são seguidos por profissionais com cargos de chefia e gerência e
engenheiros são algumas das profissões destacadas.

Figura 3: Quadro das principais profissões dos compradores de imóveis em Salvador
Fonte: http://www.correio24horas.com.br, acesso em 20/06/2017
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Os dados evidenciaram também que o perfil do cliente consumidor também havia se modificado e o público alvo dessa expansão
imobiliária era uma população em idade ativa entre 25 e 49 anos, na maioria do sexo masculino que estavam saindo da casa dos pais,
para morar sozinho, ou menor percentual para união matrimonial, em percentual menor haviam também aqueles consumidores em
faixa etária semelhante que desejavam mudar-se para uma casa maior, ou com outros itens de infraestrutura ou ainda em uma
localização mais adequada a sua realidade atual. Abaixo o quadro demonstra percentual da faixa etária de compradores dos imóveis
no ano 2014:

Figura 4: Quadro da média de idade de compradores de imóveis em Salvador
Fonte: http://www.correio24horas.com.br, acesso em 20/06/2017

Através da forma de organização do espaço pelo homem, no espaço urbano é possível obter a expressão real dos processos sociais
na forma de um ambiente físico construído sobre o espaço geográfico, dessa forma conforme afirma Corrêa (2005) a cidade, em seu
espaço urbano reflete as características da sociedade, sendo por isso a expressão concreta das relações sociais.
A afirmação de que o espaço é socialmente construído não significa a negação de que ele esteja centrado na materialidade do mundo.
Por isso, vale citar a argumentação de Harvey (1996:50), a dialética nos força sempre a questionar – seja em relação a uma coisa ou
a um evento – qual processo constitui o objeto a analisar e como ele é sustentado.

3. A BOLHA IMOBILIÁRIA
Em agosto de 2011 já alguns economistas já apontavam o risco de uma bolha imobiliária no Brasil, justificando o desequilíbrio entre
o preço de imóveis e valor cobrado pelos aluguéis, como um dos primeiros sinais de uma crise econômica no país, com uma distância
de 40% entre estes dois itens.
Em agosto de 2013 quando o Brasil ainda não vivia o ápice da crise econômica, o prêmio Nobel de economia Sr. Robert Shiller falou
sobre a probabilidade da existência de uma bolha imobiliária no Brasil, destacou como principal indicador dessa bolha a alta nos
preços dos imóveisque dobraram nos últimos cinco anos, o especialista disse ainda que o caso do Brasil se assemelhava muito ao
Japão nos anos 80, quando os preços dos imóveis subiram até atingir um pico em 1990, e vem caindo desde então. Shiller questionou
como as pessoas poderão pagar pelos imóveis no Brasil se os preços continuarem em alta, e sugeriu que o governo precisa não
apenasajudar a financiar a compra de imóveis, mas também garantir que exista oferta, de modo que o mercado seja sustentável.
Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária estourou em 2008, a crise teve seu inicio com o super aquecimento do mercado imobiliário,
que disponibilizava muito crédito, muita gente começou a financiar casas apostando na alta dos preços, as pessoas compravam
imóveis visando investimento e lucro em função dos preços de alguns imóveis que tiveram seu valor quadruplicado. Por exemplo,
um cidadão americano ia ao banco e financiava uma casa média no valor de US$ 200 mil, como os imóveis não paravam de subir, em
pouco tempo, a casa valia bem mais, chegando próximo a US$ 300 mil. Essa diferença de quase US$100 mil dava a ele o direito de ir
ao banco e pegar esse dinheiro emprestado, fazer uma nova dívida, ou seja, a compra de imóveis era quase que totalmente voltada
para especulação imobiliária, onde as pessoas compram para ganhar dinheiro em cima do mercado, nesse caso o valor de uso é
substituído pelo valor do ganho, mudando o sentido da satisfação das necessidades para obtenção de lucro, a dinâmica especulativa
do mercado imobiliário cria o que aqui é abordado como bolha imobiliária, a esse respeito da substituição das necessidades pela
obtenção do lucro. No gráfico abaixo é possível verificar o estoque de imóveis sem vender e as conseqüências dessa bolha como o
crescente desemprego, vejamos abaixo os números:
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Figura 5 : Quadro do estoque de imóveis e do numero de desempregos de algumas capitais do país
Fonte : Sindicato das Indústria da Construção Civil – SINDUSCON

O mercado imobiliário é regido pela Lei da oferta e da procura (demanda), sendo a oferta a quantidade de produto disponível no
mercado e a procura o interesse pelo produto existente, estes dois mecanismos são responsáveis pela quantidade, disponibilidade e
preço de tudo o que é produzido e/ou comercializado, seus efeitos se manifestam a partir de decisões, adesão ou restrições de
consumo, dessa forma a lei de oferta e procura é responsável por indicar os destinos do mercado interno de um país. Conforme Adam
Smith afirma: “O consumo é o objetivo e o desígnio único de qualquer produção”.
Uma definição singela sobre o que é uma bolha imobiliária é o resultado do aumento exacerbado no preço dos imóveis, que inviabiliza
sua compra e quem comprou não consegue pagar pelo bem, isso reduz a busca por financiamentos, ou seja,a diminuição da
disponibilidade de crédito acaba por acarretar a diminuição do consumo, sobe a taxa de juros, as empresas tendem a investir e
produzir menos, e esse conjunto de fatores tão negativos eleva a inflação, comprometendo assim o desempenho da economia que
não acompanhou o alto preço dos imóveis, e estagnando o crescimento do país, levando portanto a uma recessão econômica, que é
uma expressão que se dá a um período em que a economia em determinado país sofre um declínio significativo na sua taxa de
crescimento econômico, chegando até mesmo a uma recessão.
Voltando ao questionamento de que se tivemos ou não uma bolha imobiliária no Brasil, podemos recordar que diferente dos Estados
Unidos, o país tem um déficit habitacional que precisava ser suprido, com isso, não se deseja negar ou afirmar a o que provocou a
bolha imobiliária no país, mas antes de uma afirmação tão radical deve-se levar em conta Brasil muitos imóveis foram comprados
para habitação especialmente aqueles destinados a classe c e d, obviamente que houve outros tantos comprados exclusivamente a
titulo de investimentos, dessa forma talvez a diferença entre a bolha imobiliária dos Estados Unidos e do Brasil seja pela questão do
déficit habitacional.

4. CURVA DE DEMANDA VERSUS OFERTA INVERTIDA
O cenário da construção civil na Bahia começou a sentir os impactos da crise político-econômica no país a partir de 2012, após êxtase
causado pelo boom imobiliário do período 2008 a 2011, com um substancial capital imobilizado as construtoras e incorporadoras
iniciam o caminho da peleja pela venda da quantidade de imóveis não comercializados, devido ao alto estoque de imóveis paralisados
houve uma considerável redução no lançamento de novos empreendimentos.
Em 2015 o sabor amargo do desenfreio da especulação imobiliária voltou-se para as construtoras e incorporadoras, de acordo com
um levantamento realizado pela agência de classificação de risco de crédito- Fitch, que foi realizado com nove companhias do setor
da construção civil entre janeiro e setembro de 2015; o aumento dos ‘distratos’ representa um montante de aproximadamente R$
5 bilhões em imóveis que foram devolvidos pelos compradores as empresas do setor, o que configura um pesadelo financeiro tanto
para as incorporadoras quanto para os proprietários de imóveis novos. De forma mais simples, significa dizer que o levantamento
revelou que em todo o Brasil, a cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos de janeiro a setembro de 2015.
Segundo os dados constantes apresentados pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-ba),
em Salvador em 2015, o setor imobiliário chegou ao pior resultado de vendas e lançamento de unidades desde em 2009 e até
setembro de 2016 só haviam sido vendidas 2015 unidades habitacionais e lançado apenas 620 unidades, se compararmos esse
número ao modesto número de lançamentos no ano de 2006, antes da ocorrência do boom imobiliário, vemos que a situação é de
queda abaixo do considerado normal. Se consideramos a Bahia, entre 2014 e 2015, o número de unidades lançadas caiu em torno
de 5%, saindo de 4.285 para 4.060. A quantidade de imóveis vendidos decresceu cerca de 7%, ao registrar 6.819 vendas no ano
passado comparado aos 7.345 do ano anterior.
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Figura 6 :Gráfico de desempenho anual do mercado imobiliário em Salvador Lançamentos X Vendas
Fonte: Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia - ADEMI –BA. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de
Estatística e Informações (CEI). Reformatação: a autora

Figura 7 : Tabela desempenho anual do mercado imobiliário na Bahia e em Salvador 2009 a 2016*
Fonte: Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia - ADEMI –BA. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de
Estatística e Informações (CEI). Reformatação: a autora

As empresas do setor imobiliário alegam dificuldades econômicas provocadas pelo alto número de desistências nas operações de
compra de imóveis. Órgãos ligados ao setor afirmam que os percentuais dos chamados distratos, no Brasil, chegaram a mais de 40%
em empreendimentos residenciais, e 55% nos comerciais, no país, em 2016.

5. RECORDE DE INADIMPLÊNCIA E DISTRATOS CONTRATUAIS
Segundo revelou informações do estudo realizado pela Serasa Experian - uma empresa brasileira de análises e informações para
decisões de crédito e apoio a negócios, a inadimplência das empresas aumentou muito no último ano, atualmente o número de
empresas inadimplentes, os dados divulgados em abril de 2016 apontaram que 4,4 milhões de empresas estão negativadas, das cerca
de quase 8 milhões em operação no cenário econômico nacional. As dívidas das empresas passam de R$ 105,6 bilhões, esse é o
número recorde já registrado pela Serasa Experian. A região Sudeste, talvez por concentrar também maior número de construções,
desponta na frente de empresas endividadas com 51%, seguida pelo Nordeste, com 17,9%, o Sul com (16,6%), Centro-oeste (8,9%) e
por último o Norte (5,7%).
São vários os reflexos que apontam para recessão econômica, a exemplo disso pode-se citar o aumento do desemprego e a perda do
poder de compra, com isso o consumidor não tem como sustentar financeiramente o contrato da compra do imóvel, que fez em
pleno auge do boom imobiliário, ou seja consumidores que compraram imóvel nos anos anteriores à crise, leia-se entre 2006 e 2012,
ainda na época de crescimento e muito otimismo, está devolvendo sua casa ou apartamento, daí nasce o termo conhecido como
distrato, que atualmente é o termo mais ouvido nas salas das incorporadoras e construtoras do país.
Dados da Caixa Econômica Federal, que controla cerca de 70% do crédito imobiliário do país, indicam que o atraso no pagamento de
prestações aumentou em 53% o número de pessoas, em 2016, que tiveram que devolver o imóvel. Em 2015, foram 13.137 unidades
ofertadas em leilão por inadimplência nos financiamentos, contra 8.541 nos 12 meses anteriores.
Muitas pessoas tanto aqueles que compraram como investimento ou segue pagando aluguel enquanto espera o imóvel novo. Na
perspectiva de perder o emprego, ou mesmo tendo perdido, a primeira coisa é desistir da compra, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, por meio da pesquisa Pnad Contínua, O desemprego subiu para 13,7% no trimestre de
janeiro a março de 2017, apresentando a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012, com um total de 14,2
milhões de desempregados.
Em mais de 90% dos casos do pedido de distratos, as pessoas abrem mão do bem adquirido pois priorizam as contas essenciais, água,
luz, alimentação, e as parcelas ficam para trás, ao se desfazer da casa ou apartamento, o mutuário certamente voltará a pagar aluguel,
comprometendo ainda mais sua renda mensal.
Os imóveis devolvidos ou retomados, aumentam ainda mais o estoque de casas e apartamentos prontos, “encalhados” à espera de
um comprador, assim o mercado imobiliário se vê diante da baixa demanda e a grande oferta, estreitando ainda mais o beco sem
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saída causado pelo boom imobiliário, que se vêem diante de uma explosão de imóveis devolvidos, chegando a 41 unidades em cada
100 compras.
Segundo informações da Associação de Empresários Dirigentes do Mercado Imobiliário – ADEMI, o setor imobiliário se considera
injustiçado com a avalanche de decisões judiciais favoráveis aos desistentes. Só em 2015, as incorporadoras amargaram perdas de 5
bilhões de reais causadas por distratos.
Atualmente as cinco maiores Instituições financeiras do país têm juntas o maior estoque de imóveis que foram retomados, o
crescimento desses ativos dobrou entre 2016 e 2017 e está principalmente relacionado ao avanço da inadimplência. O tamanho do
estoque de ativos tomados dos devedores que atrasaram as prestações varia bastante de banco para banco, na liderança dessa
retomada está a maior instituição financeira pública do país, a Caixa Econômica Federal que detém o maior estoque de ativos
tomados dos devedores que atrasaram as prestações.

Figura 8 : Valor em reais dos imóveis retomados pelas 5 maiores Instituições financeiras do país em 2016
Fonte: www.valor.com.br, acesso em 20/06/2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa para este artigo, observou-se que na cidade de Salvador o poder público aliado a forças políticas e aos agentes
econômicos, são os principais agentes envolvidos nesse processo de transformação do contexto urbano, a reprodução do capital
imobiliário ocorre em “parceria”,e impactam sobre a produção do espaço na cidade e o cotidiano dos que nela vivem, visto que, nos
últimos anos, principalmente na última década, é perceptível uma cidade com diferenças sociais muito mais marcadas pelo
destoamento entre os aglomerados urbanos e a construção de novos empreendimentos, especialmente os condomínios fechados
que também reflete em significativo aumento no transito quase como um colapso do sistema viário nas horas de pico.
Ficou evidenciado que a mesma economia que serve como força pujante, leia-se boom imobiliário para o crescimento de uma cidade,
pode ser também a força motriz reversa para um empobrecimento mais evidenciado dos citadinos. Onde a luta pelo direito ao solo
urbano se intensifica ainda mais nas metrópoles, a realidade relata que os governantes atendem sempre aos interesses mais gerais
dos detentores de capital,
Fica evidente a prática da especulação imobiliária propiciada pelos mecanismos judiciais do poder público para gerar lucro para
alguns poucos investidores, uma prática que é extremamente prejudicial para as cidades. Entre outros prejuízos este subterfúgio
ocasiona nos tecidos urbanos conseqüências como a densificação de alguns locais e descaso com a infra-estrutura de tantos outros
que não tem o mesmo valor do solo urbano determinado pelo capital imobiliário, gerando custos financeiros e sociais. A infraestrutura, por exemplo, é sobrecarregada em algumas áreas e subutilizada em outras, tornando-se, em ambos os casos, mais cara
em relação ao número de pessoas atendidas.
Associação entre o capital imobiliário e o Estado funciona como um rolo compressor, que não emite ruídos e de forma figurada
executa suas atividades soturnas, com a liberação de obras inovadoras onde seu maior beneficiário é o consorcio de capitais que o
executa. Não está se criando juízo de valor diante de tal colocação ou indo de encontro ao progresso que pode ser alcançado pela
implantação dessa ou de qualquer outra obra de infraestrutura, há apenas uma tentativa de explicar como os projetos que visam a
temática da sustentabilidade, que abordam a questão de ambientes universalistas, onde a solidariedade é a base de um sentido de
comunidade, vão de encontro a cidade fragmentada e segregada pela ação daqueles que detém o verdadeiro poder: o capital.
O destino da cidade é conduzido por uma pequena camada da sociedade, que são aqueles que detém o capital imobiliário e ditam
as regras de uso do solo, e ainda que encontrem travas impostas pela legislação, também encontram meios de driblar e determinam
o preço do solo urbano, assim o solo quanto mercadoria exerce o fascínio necessário para criar a ilusão da necessidade que tão bem
comercializada pela mídia, através de seu produtos tão necessários para a felicidade, dessa forma como Como afirma Milton Santos
(2008:17), “vivemos num mundo confuso e confusamente percebido”.
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RESUMO
Esta comunicação é resultante de uma revisão de literatura feita com base em buscas sistematizadas na plataforma eletrónica de
publicações científicas Web of Science, com enfoque na “Centralidade Urbana”. Adotou-se um recorte temporal de 2013 a maio de
2017. A busca teve em vista identificar “qual a relevância dada à Centralidade Urbana pela comunidade científica nos últimos cinco
anos”. A Centralidade Urbana é um tema interdisciplinar. O estudo está dividido em duas grandes etapas, organizadas de acordo com
as bases eletrónicas em que estão fundadas as buscas, sendo a primeira etapa as buscas na plataforma Web of Science, utilizando os
termos em inglês “Central Place(s)” e “Urban Centrality”, e o segundo, especificamente, em revistas do âmbito da Ciência Regional,
desta forma tentando medir a relevância que o tema vem tendo no universo geral multidisciplinar e do das revistas de Ciência
Regional. Usa-se uma abordagem metodológica qualitativa, com apoio nos levantamentos quantitativos. A técnica de análise de
conteúdo foi aplicada aos resumos dos artigos selecionados de acordo com os critérios identificados a fim de confirmar se o tema
objeto desta pesquisa estava presente no artigo. A partir dessa análise de conteúdo, foi levantada a natureza da pesquisa (teórica,
mista, empírica), bem como a natureza da abordagem (qualitativa, quantitativa ou quali-quanti). Conclui-se que o tema Centralidade
Urbana contínua presente no universo de estudos científicos dos últimos cinco anos, contudo está longe de ser um tema que, em
relevância quantitativa, seja central nas preocupações dos investigadores.
Palavras-chave: Centralidade Urbana; Economia Urbana; Ciência Regional; Desenvolvimento Urbano; Planeamento Urbano.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS BETWEEN 2013 AND 2017 WITH A FOCUS ON "URBAN CENTRALITY": A STUDY BASED ON
INTERNATIONAL ACADEMIC ELECTRONIC DATABASES
ABSTRACT
This paper is the result of a review of literature supported in systematic search performed in the Web of Science database, focused
on the subject “Urban Centrality”. The period chosen for performing that search goes from 2013 to Mai 2017. The aim of the research
was to identify “the level of relevance conceded to the issue of Urban Centrality by the scientific community along the last five years”.
Urban centrality is an interdisciplinary issue, object of study within Social Sciences, particularly of Regional Science and of its
subdomain, the Urban Economic. The research performed is organized in two major sections, following the eletronic databases where
the search was performed. The first one regards the search performed in the Web of Science database, using the English key-words
“Central Place(s)” and “Urban Centrality”. The second refers, specifically, to the scientific journals in the aim of Regional Science.
Through both approaches, we tried capturing the relevance the subject is having within the universe of interdisciplinary studies, as a
whole, and in the one of Regional Science. A qualitative methodological approach was followed, based on the quantitative inventories
made. The analysis of content was applied to the abstracts of the selected articles according the criteria mentioned in order to
confirm if the article deal with the subject under research. From the content analysis was checked the nature of the paper
(theoretical, empirical, mixed approaches) as well the type of methodological approach (qualitative, quantitative, both). Among other
results, we concluded that the thematic of Urban Centrality still remains one of the subjects of the scientific research performed in
the last five years, but, if looking to the amount of articles published, is far from being one of the main concerns kept by the
researchers.
Key-words: Urban Centrality; Urban Economics; Regional Science; Urban Development; Urban Planning.

INTRODUÇÃO
Ao longo da história, as cidades sempre se apresentaram como o palco social de maior relevância por abrigarem a maior densidade
demográfica. Têm, por isso, a capacidade de funcionar com forças centrípetas face aos espaços circundantes. De acordo com o
respetivo alcance, isso vai gerar lógicas hierárquicas no contexto da rede de cidades ou aglomerados urbanos. É a partir de aí que se
esboça o conceito de “Centralidade Urbana” no quadro regional.
Por outro lado, internamente, em razão das suas dinâmicas históricas, socioeconómicas e políticas, as cidades são lugares onde
facilmente se reconhecem diferenças na estruturação do espaço e respetivos usos, daí resultando um outro conceito de
“Centralidade”, com expressão no que habitualmente se designa por “Centro da Cidade”.
A Ciência Regional, no âmbito da Economia Urbana e do Desenvolvimento Regional e Urbano, dá especial atenção ao tema através
dos estudos da(s) “Centralidade(s) Urbana(s)” e dos “Lugares Centrais”. A exploração da problemática traduziu-se ao longo do tempo
em inúmeros estudos teóricos e empíricos, sustentados por inúmeras teorias.
Este artigo, por intermédio de uma revisão de literatura motivada pelo questionamento de “Qual a relevância dada à Centralidade
Urbana pela comunidade científica nos últimos cinco anos?”, materializa-se numa investigação empírica recorrendo à plataforma
eletrónica “Web of Science”. Com recurso a ferramentas de análise quantitativa, faz-se uma análise da relevância que o tema tem
tido nos últimos cinco anos (2013-2017/maio), expressa em termos de publicações científicas concretizadas. Para efeito desta
inventariação, adotou-se o método de análise de conteúdo, o qual foi aplicado a um conjunto final de 48 estudos inventariados a
partir da pesquisa na base de dados de publicações científicas enunciada.
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Além desta breve “Introdução”, esta comunicação está estruturada da seguinte forma: na secção 2, apresenta-se uma breve
abordagem conceitual do tema “Centralidade Urbana” e, na sequência, da própria Ciência Regional e da Economia Regional, na direta
com a exploração tema objeto de análise; na secção 3 está minuciosamente estabelecido o roteiro metodológico adotado nesta
investigação, o que se revela fundamental para compreensão dos resultados obtidos; na secção 4 são apresentados os resultados
quantitativos resultantes do trabalho empírico materializado, com o cuidado de informar a evolução de cada fase da investigação;
finalmente, na secção 5, são apresentadas a conclusões do estudo, ao mesmo tempo que se faz uma análise qualitativa dos resultados
da investigação, complementada com as recomendações para futuras investigações neste campo.

1. CENTRALIDADE URBANA E SUAS BASES SEMINAIS
A geografia espacial com foco na centralidade urbana, embora historicamente remonte à ágora helénica e aos burgos medievais
(Patricio Costa & Andrade Spinola, 2015), no quadro da Ciência Regional é consensualmente assumido como tendo sido inaugurada
por Richard Cantillon (Essai sur la nature du commerce en générale, 1755), que iniciou uma teoria da localização e uma análise das
relações inter-regionais (Berdell, 2016).
Na literatura académica, a Centralidade Urbana poderá também ser equacionada no contexto do conceito de Lugar Central, tal qual
proposto na “Teoria dos Lugares Centrais”, oriunda da contribuição seminal do geógrafo alemão Walter Christaller (Central Places in
Southern Germany, 1966) (Kegler, 2016), a qual, ainda nos estudos atuais, é utilizada como o referencial teórico mais citado sobre o
tema, conforme verificámos nas buscas empreendidas neste estudo.
Um dos pressupostos do modelo de Christaller é o de que a ´ordem` dos bens e serviços oferecidos por um centro está associada à
ordem de importância desse centro, surgindo o conceito de centralidade como a medida da importância relativo do centro no quadro
da rede de centros urbanos de que faz parte (cf. Simões Lopes, 1979).
Na sua expressão e generalização atual, a “Teoria dos Lugares Centrais” contou com a contribuição de outro germânico, o economista
August Lösch (The Economics of Location, 1954). As suas contribuições divergem em determinados pontos das de Christaller, mas
complementam-se, sendo que ambas tomam como referência o mercado. Também ambas são criticadas por alguns pelo suposto
enviesamento com que aproximam o território e pela abstração das suas propostas teóricas (Kegler, 2016).
Antes dos autores antes referidos, outra contribuição seminal sobre centralidade urbana proveio de outro economista germânico,
Johann Heinrich Von Thünen (Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 1826 – título original em
idioma germânico), no quadro de uma abordagem conhecida como “A Teoria do Estado Isolado", em que faz uma exercício de
abstração concebendo uma cidade numa planície isotrópica (sem obstáculos naturais), de forma a demonstrar a influência da
distância linear no ideal de localização das variedades da produção agrícola em relação ao centro urbano (mercado). As suas teorias
buscavam propor uma lógica ideal para ocupação produtiva do espaço rural em função da distância ao centro consumidor urbano,
tomando em conta o rendimento proporcionado pelas diferentes culturas ou usos do solo, isto é, a intensidade das “culturas”
realizadas (Wastfelt & Zhang, 2016).
Ainda em matéria de contribuições seminais, o campo de estudos da centralidade urbana é tributário de outros eminentes autores,
tais como Alfred Weber (Über den Standort der Industrie, 1909 - título original em idioma germânico), popularizado a partir da sua
“Teoria da Localização Industrial”, trabalho pioneiro na modelação da localização industrial, bem como de William Alonso (Location
and land use: toward a general theory of land rent, 1964), que, inspirado no modelo de von Thünen antes mencionado, propôs a sua
teoria da organização das atividades em solo urbano ou estruturação funcional do espaço urbano.
Daí emerge um conceito de centralidade decorrente dos usos do solo urbano e da capacidade diferenciada das atividades de pagarem
a localização de “maior acessibilidade”, assimilada a centro do centro urbano. Na designação anglo-saxónica, para identificar esse
centro foi adotada a sigla CBD (de Central Business District), que conforme sublinha Simões Lopes (1979, p. 247), “raramente será o
seu centro geográfico”. Em expressão da sua “acessibilidade”, que deveria ter uma componente física, isto é, de mobilidade urbana,
todos os “usos” seriam levados a dar-lhe preferência, enfrentando aí uma restrição de competitividade, mediada pela relação entre
dimensão do espaço requerido e produtividade (capacidade relativa de gerar receita por área ocupada).
Merece também referência Claude Ponsard (Histoire des théories économiques spatiales, 1958) que, embora não tenha aportado
contribuições teóricas em si, com o livro que publicou, favoreceu a consolidação dos trabalhados anteriores, resgatando e revendo
as contribuições seminais mais relevantes.
1.1. Ciência Regional e Economia Urbana: Multi e Interdisciplinaridade
A Ciência Regional é uma área do conhecimento relativamente nova, surgida no pós-guerra (2ª Guerra Mundial), no seguimento de
iniciativas de intervenção pública como o "New Deal", de Roosevelt (Simões Lopes, 1979), e que traz na sua génese a multi e
interdisciplinaridade, e por isso, é mesmo tributária de outras áreas de conhecimento científico, em especial das Ciências Sociais.
Segundo Cadima Ribeiro e Remoaldo (2015), a Ciência Regional centra-se nos territórios e no seu desenvolvimento, através de
abordagens a meso e micro escalas, com apoio de diversas disciplinas, incluindo a Economia, a Geografia, a Sociologia, a Engenharia
e a Arquitetura.
Essa faceta decorre-lhe da visão multidisciplinar e da necessidade que percebeu de integrar múltiplos contributos para dar eficácia à
intervenção em matéria de ação em favor do desenvolvimento dos territórios. Uma das leituras mais adequadas para sintetizar esta
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade aplicada foi enunciada por Isserman (1993, p. 26), quando escreveu que a Ciência
Regional encontra-se "perdida no espaço académico".
A Universidade da Pensilvânia é reconhecida como a porta de entrada da Ciência Regional no mundo académico (Cadima Ribeiro &
Remoaldo, 2015). No campo das contribuições personificadas, um nome se destaca no estabelecimento e consolidação da Ciência
Regional: Walter Isard. Este importante economista americano, formado pela Universidade de Harvard (1939), é reconhecido por
inúmeros autores (veja-se: Arau, 1971; Boyce, 2004) como sendo o principal fundador da Ciência Regional. O seu direcionamento
para a Ciência Regional começou quando traduziu para o inglês os trabalhos de alguns dos principais autores alemães sobre teoria
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de localização, tais como por Johann Heinrich Von Thünen, Alfred Weber, August Lösch e Walter Christaller (Teruya, 1999; Kegler,
2016). Talvez por isso a Ciência Regional tenha uma grande influência de autores alemães.
Em 1954, Isard ajudou a fundar a Regional Science Association, sendo o seu primeiro presidente. Entre outras contribuições de Isard,
destacam-se: Location and Space Economy (1956); e Methods of Regional Analysis (1960).
A ênfase da Ciência Regional na multidisciplinaridade prende-se com a ideia muito sublinhada por Simões Lopes (1979) de que,
quando endereçada a problemática dos territórios, não há problemas económicos, estrito senso, há problemas sociais, com aspetos
económicos, políticos, culturais, técnicos, entre outros, pelo que a procura de soluções para os problemas vividos tem que reclamar
das múltiplas dimensões (económicas, sociais, políticas, culturais, institucionais, …) que os enformam.
No caso deste estudo, que tratará de um subdomínio da Ciência Regional, que é a Economia Urbana, com foco na Centralidade
Urbana, as disciplinas com maior presença serão a Economia e a Geografia, sem dispensar as contribuições de outras, como a
Administração/Gestão de Organizações.
A Economia Urbana utiliza-se de vários campos da Economia, Geografia, Sociologia, Arquitetura e Urbanismo, correlacionadas com
inúmeros outras áreas do conhecimento científico, para explicar fenómenos socioeconómicos típicos das aglomerações urbanas e
seus respetivos impactes, e as relações espaciais entre indivíduos e organizações. Mais recentemente, incorporou as questões de
sustentabilidade ambiental e as implicações da revolução tecnológica.
Na síntese de Edwin Mills (1928) invocada por (Richardson, 1973, p. 291), “a economia urbana enfoca as relações espaciais para
entender as motivações económicas subjacentes à formação, funcionamento e desenvolvimento das cidades”. Coraggio (1994) dános uma visão da Economia Urbana ressaltando os três grandes grupos de atores presentes na dinâmica urbana, chamando-os de
subsistemas da Economia Urbana, diferenciados entre si pela lógica que orienta as suas ações e relações e dos seus elementos
componentes: a economia empresarial capitalista; a economia pública; e a economia popular.
A Economia Urbana, expressa na síntese do termo “socioeconômico”, reflete os estudos dos conflitos de classes e grupos sociais,
num espaço geográfico determinado, ainda que sob a regência de fatores exógenos, visto que “Cada cidade em cada momento
representa uma combinação de conflito, com diferentes condições de acesso das pessoas às diversas partes [e recursos] das cidades”
(Pedrão, 2007, p. 3).
A abordagem da economia urbana como território e cenário do trabalho e das lutas de classe foi superada depois do seu
reconhecimento como espaço de trocas económicas (mercado) (Christaller, 1933; Lösch, 1940) e local de habitação, o que determina
o funcionamento de setores importantes, como o setor imobiliário, e as expressões de uso do solo (Von Thünen, 1826; Alonso, 1964).
Sem dispensar todas estas relevâncias, congrega na atualidade conceitos novos, que incluem bem-estar e equidade social, serviços
(Christaller, 1933; Alonso, 1964; Schumpeter,1964), sustentabilidade (Carta de Aalborg, 1994; Shearmur & Doloreux, 2015) e
funcionalidade urbana sistémica, onde um fator deve levar em consideração o impacte nos inúmeros outros fatores urbanos (Ginelli,
Angeli & Segarini, 2016) e, nas questões mais atuais, nomeadamente a reestruturação urbano-terciária em função da afirmação do
comércio eletrónico (Shearmur & Doloreux, 2015).
De todo este complexo universo objeto da Economia Urbana, existe um determinado lugar em que estes fenómenos
socioeconómicos surgem de forma mais dramática, que é o centro da cidade, analisado no quadro da investigação da problemática
da “Centralidade Urbana”.

2. O MÉTODO USADO NA INVENTARIAÇÃO DA LITERATURA
Este estudo usa uma abordagem metodológica qualitativa, com apoio em levantamentos quantitativos, operacionalizada por buscas
organizadas em língua inglesa na plataforma Web of Science. As buscas por palavras-chave foram operacionalizadas por títulos e
tópicos, buscando garantir a maior segurança na resposta ao problema de investigação: “Qual a relevância dada à Centralidade
Urbana pela comunidade científica, nos últimos 5 anos?”.
Não se trabalhou com hipóteses por se tratar de uma pesquisa exploratória, com base na em revisão de literatura, que se propôs
inventariar, no universo das publicações científicas disponíveis na plataforma da Web of Sciense, as referências mais atuais e
relevantes (estado da arte) sobre o tema da “Centralidade Urbana”, bem como destacar a incidência da publicação sobre o mesmo
assunto nas revistas da área da Ciência Regional.
A técnica de análise de conteúdo foi aplicada aos 64 resumos dos artigos selecionados de acordo com os critérios identificados,
resultantes da 4ª fase (4º filtro) do levantamento feito, a fim de confirmar se o tema objeto desta pesquisa estava presente em cada
referência identificada. A partir da análise de conteúdo, já depois do filtro quantitativo final, e tomando um conjunto 48 referências,
foi levantada a natureza da pesquisa publicada (teórica, mista, empírica), bem como a natureza da abordagem (qualitativa,
quantitativa ou quali-quanti).
Em termos mais detalhados e concretos, nas buscas realizadas no acervo da plataforma eletrónica Web of Science, a
operacionalização partiu de um levantamento quantitativo seguindo cinco etapas de filtros sucessivos e cumulativos, conforme
Figura 1, precedidos de um levantamento quantitativo para delinear um perfil geral/global das publicações científicas. Isso permitiu
colher uma visão panorâmica da evolução das publicações científicas desde 1900, destacando as áreas do conhecimento “Economia”
e “Geografia”, as quais se relacionam mais com o tema neste contexto de evolução histórica. As cinco etapas específicas para se
chegar ao objeto alvo do estudo foram as seguintes:
1º Filtro – Buscas com filtros conjugados a partir das palavras-chave “central place*” e “urban centrality*”, selecionadas por “Tópico”
e por “Título”, tendo-se encontrado um universo preliminar de investigação de 2.752 referências publicadas desde 1900 até à data
da busca (maio de 2017). As palavras-chave foram aplicadas na busca com uma sintaxe de pesquisa em que cada termo era seguido
do carater * (asterisco) e todo o conjunto (termo+*) ficava entre aspas (“); desta forma, a busca permitiu a inclusão das variáveis
linguísticas, como o plural, por exemplo, tornando a busca mais abrangente;

399

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
2º Filtro – Sob o resultado encontrado na etapa do 1º filtro, foi implementado um filtro com recorte temporal 2013-2017(maio),
obtendo-se uma redução para 697 obras publicadas;
3º Filtro – Foram inventariadas e selecionadas 9 áreas de conhecimento (Quadro 2), segundo o critério dos investigadores, para as
disciplinas mais diretamente relacionadas com o tema foco, numa perspetiva de abordagem multi e interdisciplinar, obtendo-se uma
filtragem para 218 referências publicadas;
4º Filtro - Foi implementada uma pré-análise de conteúdo com objetivo de selecionar os textos que realmente estavam relacionados
com o tema foco do estudo e, obviamente, descartar textos de outras áreas que utilizaram homónimos nas palavras-chave. Nesta
etapa houve uma redução para 64 referências;
5º Filtro – Sobreposição - último filtro da etapa quantitativa para as buscas das palavras-chave no acervo Web of Science. Posto que
uma determinada publicação poderia estar associada a mais do que uma área do conhecimento, era natural serem mostrados
inúmeras referências de um mesmo texto numa mesma plataforma (especialmente em Ciência Regional, que se destaca por ser uma
área de conhecimento com forte multi e interdispciplinaridade), daí que importava filtrar as repetições das mesmas referências. Este
procedimento foi executado com ordenamento segundo a ordem alfabética crescente das 64 referências alcançadas até ao 4º filtro,
decorrendo daí um conjunto final de 48 publicações relacionadas diretamente com o tema deste estudo. A Figura 1 busca sintetizar
a metodologia quantitativa aplicada.
Figura Erro! Não existe nenhum texto com o estilo especificado no documento. – Funil de etapas adoptado na busca de referências
eletrónicas para os termos “central place*” e “urban centrality*” na plataforma Web of Science – até maio de 2017

Fonte: elaborada pelos autores

Conforme Figura 1 e já assinalado, a seleção de referências obtidas resultou num conjunto final de 48 publicações relacionadas com
o tema deste estudo, às quais foi aplicada uma análise de conteúdo, buscando as indicações qualitativas relacionadas com a questão
objeto de investigação.

3. ANÁLISE DA INVESTIGAÇÃO PUBLICADA
3.1 Considerações iniciais
A presente investigação partiu de um universo de 31.817.329 documentos científicos (artigos, papers, livros, citações, capítulos de
livros, etc.) produzidos entre os anos de 1900 e 2017 (maio/17), reunidos em busca na base de dados eletrónica da Web Of Science,
na sua versão multidisciplinar completa.
A evolução do volume de produção científica está distribuída, quantitativamente, conforme se pode ver no Quadro 1, em cuja
optámos por uma divisão em períodos não homogéneos, buscando valorizar mais os períodos mais recentes do histórico de
publicações tomadas como objeto deste estudo. Os primeiros 50 anos foram reunidos num único bloco. Outro bloco de 30 anos
cobre o período de 1951 a 1980. Para outros dois blocos, cobrindo os decénios 1981-1990 e 1991-2000 adotou-se um recorte
temporal de 10. Depois, partimos para uma divisão com recorte temporal de 5 anos, cada uma cobrindo os primeiros 10 anos da
viragem do século (2001-2005 e 2006-2010). Como o foco desta investigação buscava uma abordagem qualitativa dos últimos cinco
anos das publicações científicas acessíveis na Web of Science (2013-2017), foi necessário criar um bloco de ajuste de apenas dois
anos (2011-2012) com vista a preservar os totalizadores quantitativos e cobrir todo o recorte temporal histórico disponível na
mencionada base de dados.
Assim, as divisões para esta abordagem quantitativa consideram agrupamentos escalonados, começando com agrupamento num
conjunto de 50 anos e outro conjunto de 30 anos para o conjunto das publicações mais antigas, depois 10 anos para o conjunto das
publicações intermediárias e 5 anos para o conjunto das publicações mais recentes. Para uma compreensão mais ajustada da análise
geral que se produz nesta secção, é de fundamental importância que o leitor não perca de vista estas não uniformidades temporais,
juntamente com os aspetos de sobreposição já abordados na secção da metodologia.
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No Quadro 1, destacamos a produção em volume absoluto e percentual de publicações nas áreas do conhecimento de “Economia”
e “Geociências” (Geografia) por se tratar das principais áreas de conhecimento que estão mais diretamente relacionadas às palavraschave “central places” e “urban centrality”. Daí extraiu-se a indicação da produção científica absoluta de 96.534 e 107.320 de
publicações, respetivamente. Para esse total, a “Economia”, segundo os levantamentos acessíveis na Web of Science, contribuiu com
1,10% do conjunto total de publicações, enquanto que as “Geociências” contribuíram com um percentual levemente superior, de
1,20%.
As áreas de conhecimento compreendidas em “Geociências”, historicamente, apresentaram uma leve superioridade quantitativa se
comparadas com as áreas de conhecimento compreendidas em “Economia”, excetuando-se apenas o período entre 1951 e 1990.
Porém, as duas áreas de conhecimento apresentaram uma grande paridade de publicações na expressão quantitativa.
Quadro 1 – Histórico quantitativo de publicações científicas acessíveis na Web of Science (Full -Multidisciplinary)

Fonte : elaborado pelos autores

Em termos de participação percentual na produção global científica acessível na Web of Science, verificamos que a “Economia”
apresentou o seu pior desempenho exatamente nos primeiros cinquenta anos da série histórica retida, com participação quantitativa
de apenas 0,208%, enquanto que as “Geociências” tiveram o seu pior período no bloco dos 30 primeiros anos da segunda metade
do século XX (1951-1980), com uma participação percentual de 0,428%. A boa noticia é que ambas as áreas de conhecimento tiveram
o seu melhor momento de participação em publicações cientificas nestes últimos 5 anos (2013-2017), seguindo os critérios
quantitativos considerados, como participações de aproximadamente 1,3%, e 1,376% para a “Economia” e as “Geociências”. Tal
desempenho parece refletir um bom momento na multi e interdisciplinaridade destas “duas” áreas de conhecimento.
Ainda que não seja o foco deste estudo, podemos aproveitar os dados levantados para algumas análises globais da evolução histórica
da produção científica global, tomando a amostra viabilizada pela base de dados da Web of Science. Primeiramente, tomando os
nossos critérios de agrupamento temporal, é possível identificar três saltos quantitativos bem definidos na produção científica: o 1º
salto no volume absoluto de produções se dá na viragem da primeira metade do século XX para as décadas de 1960 e sucessivas; o
2º salto se dá a partir da década de 1990, coincidindo com a revolução nas tecnologias de informação; o 3º salto – mais recente –
aconteceu a partir de 2010, em que a publicação científica alcançou um volume nunca experimentado na história.
Mas, para se ter uma ideia da evolução acontecida usando períodos temporais mais homogéneos, considerámos uma divisão em três
blocos, agrupando o primeiro toda a produção científica da primeira metade do século XX (1900-1950), com 195.354 referências; o
segundo, toda a produção científica da segunda metade do século XX (1951-2000), que apresenta um salto exponencial para
9.517.829 referências, representando um aumento de 4.872% em relação a toda a produção científica da primeira metade do século
XX; o terceiro bloco, abarcando todas as referências do século XXI (2001-2017/maio), apresenta um volume de 22.104.146
referências, o que representa um aumento 232% em crescimento absoluto e 683% de crescimento projetado com base na média
anual para 50 anos.
As áreas de conhecimento “Economia” e “Geociências” seguiram, proporcionalmente, os mesmos ciclos de saltos quantitativos
verificados na análise global, o que, embora não esteja evidenciado aqui, foram também generalizadamente o padrão de todas as
outras áreas do conhecimento.
Todas estas análises quantitativas tendem a parecerem inócuas, visto que o que importa nas ciências não é a quantidade, mas sim a
qualidade e relevância de suas descobertas, expressas nas suas publicações. Isto é assim, ainda mais se considerarmos o baixo volume
relativo de publicações registado na primeira metade do século XX face a quantidade de contribuições clássicas de seu legado. Mais
ainda, embora não dispomos de histórico quantitativo similar, os séculos XIX e anteriores de que deixaram-nos contribuições
fundamentais para o florescimento da ciência contemporânea. Há que reconhecer entretanto que a Ciência atual está mais
universalizada que nunca na história, e que a base tecnológica da atualidade proporciona aos investigadores contemporâneos
condições extremamente favoráveis de produção científica, em quantidade e qualidade nunca experimentados na hisória.
3.2 Refinamento da análise quantitativa com base nas palavras-chave
Como o este estudo se propõe a uma análise qualitativa das palavras-chave “lugar(es) central(centrais)” e “centralidade urbana”,
através de seus termos equivalentes em idioma inglês: “central place(s)” e “urban centrality”, respetivamente, é natural que se faça
uma análise quantitativa equivalente à documentada nos parágrafos precedentes. Assim, avançando no refinamento da pesquisa
eletrónica, conforme informado na metodologia, fizeram-se buscas nas áreas de conhecimento multi e interdisciplinares, de acordo
com o enquadramento científico sugerido pelas palavras-chave. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 2.
Como resultado da busca utilizando o termo “central place*”, foram encontradas 2.188 referências, das quais 167 na área de
conhecimento da “Economia” e 303 em “Geociências”, enquanto que para o termo “urban centrality” foram encontrados apenas 36
referências em todo o período do acervo disponível na Web of Science (1900-2017/maio), sendo apenas 2 em “Economia” e 8 em
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“Geografia”. O refinamento da busca deu-se ainda por “Tópico” e “Título”, sendo que para o termo “central place*” se identificou
um total absoluto de 615 e 54 referências, respetivamente, e para o termo “urban centrality” 21 e 4 referências, respetivamente.
Após a aplicação do filtro por recorte temporal compreendido entre 2013 e 2017(maio), o acervo para análise qualitativa reduziu-se
em 171 referências para o termo “central place*”/Tópicos e 25 referências para o termo “central place*”/Título, enquanto que foram
identificadas 19 referências para o termo “urban centrality*”/Tópicos e 3 referências para o termo “urban centrality*”/Título.
Finalmente, foi feita uma análise de conteúdo na leitura dos “Títulos” e “Resumos” com o propósito de identificar quais as referências
que, de facto, se relacionavam com o tema pesquisado. Desta análise resultou um universo final de 58 referências para o filtro do
termo “central place*” e 6 referências para o termo “urban centrality*”, somando um total de 64 referências para a análise qualitativa
pelo método de análise de conteúdo.
Quadro 2 – Resultados quantitativos da busca na “Web of Science” dos termo “central places*” e “urban centrality*”, por “Tópico” e
por “Título”, para o período 2013-2017/maio

Fonte: elaborado pelos autores

De acordo com a Quadro 2, percebemos que das áreas de conhecimento que integram a multi e interdisciplinaridade dos termos em
foco neste estudo, novamente se destacam a “Geografia”, com um total de 26 referências, seguida pela “Economia”, com 18, e os
Urban Studies, com 8.
Estas 64 referências, após aplicado o filtro de sobreposição (ver metodologia), deram origem a um universo final de 48 referências
para a análise qualitativa mais criteriosa. Ou seja, de um universo de 31.817.329 referências científicas, após aplicação de filtros e
refinamentos chegámos a um conjunto ideal de 48 referências, das quais 32 referências encontradas por intermédio da palavrachave “central place*”, 17 referências da palavra-chave “urban centrality*” e apenas 1 com sobreposição de ambas as plavras-chave
(Quadro 2).
3.3 Tipos de documentos habituais adotados nas publicações
Considerámos interessante apresentar um recorte dos tipos de documentos mais utilizados pelos investigadores para publicação das
suas contribuições científicas. Para este efeito, utilizaram-se os dados da 2ª etapa, a partir das 697 referências filtradas, onde
encontrámos 577 referências de publicações em “Artigos”, equivalente a 83% daquela amostra, 71 referências para “Paper”,
representando 10% das publicações, 28 referências em “Revistas”, representando 4% das publicações, e apenas 6 referências
reportadas a Livros, representando apenas 1%. Finalmente, 15 publicações estão reportadas a outros tipos de documentos,
representando um participação percentual em torno de 2% da amostra de referências encontrada (Figura 2).
Figura 2 – Distribuição por “Tipo de Documento” utilizados nas publicações inventariadas através de busca na Web of Science (20132017/maio)

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do levantamentos feito (Maio/2017)

Portanto, o “Artigo” apresenta-se hegemonicamente como o tipo de documento mais convencional para a publicação da investigação
científica, seguida do “Papper”. Juntos, totalizam 93% das publicações, de acordo com a amostra obtida na plataforma eletrônica
Web of Science.
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Quanto aos veículos em que foram feitas as publicações, identificou-se uma grande variedade, a começar por publicações em eventos
internacionais (congressos, conferências, etc.), com 4 publicações. 32 publicações foram veiculadas por periódicos da Ciência
Regional, com destaque para os veículos da área de Geografia, num total de 9 ocorrências, e, naturalmente da área de Economia,
com 6 ocorrências.
Especificamente, em periódicos diretamente relacionados com a Ciência Regional, foram identificados um total de 12 ocorrências,
com destaque para “Regional Studies”, com 4 ocorrências, seguido por “Annals of Regional Science”, com 3 ocorrências. Segue-se o
“Journal of Regional Science” e o “Journal of Urban Planning and Development”, ambas as revistas com 2 ocorrências, e “Landscape
and Urban Planning”, com 1 (Figura 3). Assim, as ocorrências em periódicos da Ciência Regional (12 ao todo) representaram 25% das
publicações inventariadas no estudo, enquanto que o principal volume de ocorrências deu-se em veículos das áreas de conhecimento
conexas com a Ciência Regional, com um total de 36 publicações veiculadas, ou seja 75% de todas as publicações inventariadas (Figura
3).
Figura 3 – Veículos utilizados nas publicações - destaque para os periódicos diretamente relacionados com a Ciência Regional inventariados através de busca na Web of Science (2013-2017/maio)
Veículos relacionados com a interdiciplinaridade da Ciência RegionalOcorrências
2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE & ENGINEERING
1
ACME-AN INTERNATIONAL E-JOURNAL FOR CRITICAL GEOGRAPHIES
1
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS
1
APPLIED GEOGRAPHY
1
APUNTES DEL CENES
1
BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPANOLES
1
BULLETIN OF GEOGRAPHY-SOCIO-ECONOMIC SERIES
1
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS
1
CITIES
2
CITY & COMMUNITY
1
E & M EKONOMIE A GESTÃO
1
ENVIRONMENT AND PLANNING A
1
ENVISIONING ARCHITECTURE: DESIGN, EVALUATION, COMMUNICATION 1
GEOGRAFIE
1
GEOGRAPHICAL ANALYSIS
3
HISTORICAL METHODS
1
INTERNACIONAL CONFERENCE: 7th Knowledge Cities World Summit (KCWS)
1
INTERNATIONAL CONFERENCE
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS
1
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION
1
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY
1
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY
1
MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT1
PLANNING PERSPECTIVES
1
PLOS ONE
2
QUAESTIONES GEOGRAPHICAE
1
RAUMFORSCHUNG UND RAUMORDNUNG
2
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE
2

Veículos diretamente realcionados com a Ciência Regional

Ocorrências

REGIONAL STUDIES
ANNALS OF REGIONAL SCIENCE
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING
Total para veículos da Ciência Regional

4
3
2
2
1

Veículos diretamente relacionados Ciência Regional
Outros veículos interdisciplinares da Ciência Regional

12

12
36
48

TOTAL POR VEÍCULO PUBLICADO

Ciência Regional
12 publicações
25%

Veículos da Interdisciplinaridade da
Ciência Regional
36 pubicações
75%

Fonte: elaborado pelos autores

3.4 Distribuição geográfica da origem das contribuições publicadas
Ainda que se trate de uma amostra isolada, julgámos oportuno efetuar uma análise em termos de origem geográfica das 48
referências inventariadas com recurso às palavras-chave “central place(s)*” e “urban centrality”. Daí, podemos tirar algumas
conclusões (Figura 4).
Figura 4 – Distribuição por origem geográfica das contribuições inventarias com as palavras-chave “Central Place(s)*” e “Urban
Centrality”, por Tópico e Título, nas publicações inventariadas através de busca na Web of Science (2013-2017/maio)

Fonte: elaborado pelos autores
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Os investigadores do continente Europeu ofereceram o maior conjunto de contribuições neste tema nos últimos 5 anos, com um
total de 19 referências bem distribuídas por 14 países, indicando que o tema, embora esteja longe de ser considerado como hit, está
presente nas preocupações dos investigadores do continente (Figura 4). De seguida, destaca-se o continente asiático, com um total
de 13 contribuições, concentradas na China, com 5 contribuições, e no Japão, com 3 contribuições. Na América do Norte, que vem
em terceiro lugar na expressão quantitativa adotada, identificou-se um conjunto total de 9 de contribuições, com os Estados Unidos
da América a concentrar 7 delas. A América Latina aparece em quarto lugar, com 5 contribuições, sendo o Brasil responsável por 3
dessas referências. Finalmente o Oriente-Médio marca presença com 2 publicações, enquanto que a Oceânia e a África não se fazem
representar em matéria de publicações no tema alvo de busca.
Em termos quantitativos, de acordo com esta amostra (Figura 4), a Europa contribuiu com praticamente 40% das contribuições,
seguida da Ásia com 27% e da América do Norte com 18,75%. A América Latina, com 10,41%, e o Oriente-Médio, com 4%, também
figuram neste recorte regional de contribuições.
3.5 Quantitativos “por abordagem” e “por natureza” do conjunto final das publicações inventariadas
Do conjunto final das referências encontradas, de acordo com as delimitações adotadas neste estudo, classificando-os “por
abordagem” adotada na investigação científica, obtivemos 23 publicações (48% do conjunto total) com uma abordagem “qualitativa”,
levemente superior ao quantitativo que recorreu a uma abordagem “quali-quanti”, com 21 publicações (46%). Juntas, totalizaram
94% das preferências de abordagem, restando apenas 3 publicações (6% do conjunto total) que adotaram uma abordagem
exclusivamente “quantitativa” (Figura 5).
Classificando os textos “por natureza” da investigação realizada, temos uma hegemonia em publicações adotando a natureza
“teórica”. Do total, apenas 3 publicações (6%) adotaram uma natureza “mista”. Acresce que não foi encontrada nenhuma publicação
que adotasse uma natureza apenas “empírica” (Figura 5).
Figura 5 – Levantamento por classificação de “tipo de abordagem” e “tipo de natureza” das publicações sobre o tema “Central
Place*” e “Urban Centrality”, por Tópico e Título, nas publicações inventariadas na busca na Web of Science (2013-2017/maio)

Fonte: elaborado pelos autores

4. CONCLUSÃO
O universo de publicações científicas é muito extenso e diversificado. Conforme o número absoluto de 31.817.329 de documentos
científicos que identificámos através do uso ferramenta de busca Web Of Science no período de 1900 a 2017 (maio/17), pode parecer
uma tarefa de grande fôlego para o pesquisador em processo revisão de literatura conduzir uma exploração dessa base de dados.
Contudo, as ferramentas eletrónicas de que, felizmente, dispõe o investigador do século XXI tornam tudo mais simples, desde que o
pesquisador saiba usufruir das potencialidades desse instrumento de trabalho e, obviamente, saiba onde quer chegar.
Com recurso à mencionada base de dados, o que propusemo-nos neste estudo foi conduzir um levantamento exploratório da
literatura com enfoque na “Centralidade Urbana”, área do conhecimento do sub-domínio Economia Urbana da Ciência Regional, que
se encontra abarcada pelo cinturão de conhecimento das Ciências Sociais.
Dos levantamentos produzidos, pudemos observar em primeiro plano que nunca se produziu tanto em matéria de novos títulos
quanto se produz atualmente. Este bom momento, que (tudo indica) deve continuar em franca expansão nas próximas decadas, é a
resultante de uma combinação virtuosa de fatores, entre quais os seguintes: i) um longo período de paz mundial relativa vivido a
partir dos anos 50 do século XX; ii) a revolução vivida a nível de tecnologias de informação, que favoreceu este progresso em inúmeros
flancos, em especial na potenciação da universalização do conhecimento; iii) maior abertura entre as nações, o que proporcionou
maior intercâmbio no mundo académico; e iv) a adoção de convénios internacionais que fomentam a produção e a publicação
cinetífica.
As buscas realizadas da produção científica relacionada com o termo “Centralidade Urbana”, confirmaram ser este um dos focos da
Ciência Regional, no quadro geral das abordagens da Economia e da Geografia, ambas estas duas disciplinas com um quantitativo de
contribuições muito semelhante, embora historicamente a Geografia tenha dado uma pequena contribuição adicional. Outras áreas
de conhecimento da interdisciplinaridade da Ciência Regional apresentaram volumes de contribuição menores, porém
imprescindíveis.
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O tipo de documento amplamente utilizado para a publicação da investigação científica confirma ser o “Artigo” o dominador
absoluto, com 93% das referências totais encontradas. As razões para esta hegemonia poderão decorrer do potencial deste veiculo
para oferecer espaço suficientemente para se apresentar de forma fundamentada uma ideia com sua metodologia e descobertas
conclusivas e, por outro lado, ser suficientemente enxuto para despertar o interesse do leitor.
Dado o seu alto nível de interdisciplinaridade, é natural que os veículos oficiais de divulgação da Ciência Regional percam publicações
para as revistas das suas áreas correlacionadas, aí se reproduzindo a influência da Economia e da Geografia. Contudo, os resultados
encontrados neste estudo sugerem que os periódicos da Ciência Regional, com 25% do resultado final da busca realizada, são de
extrema importância para este campo de estudos.
Do ponto de vista da origem das contribuições, retendo apenas os últimos 5 anos, a distribuição espacial dos investigadores com
interesse em “Centralidade Urbana” se dá seguindo o mesmo perfil distributivo de toda a ciência, com maior produção na Europa,
com 40%, Ásia, com 27%, e América do Norte, com 19%. A América Latina, com destaque para o Brasil, marca presença com 10% das
publicações, fruto dos esforços da Comissão Económica para a América Latina e Caribe (CEPAL), fundada em 1948, que aderiu aos
princípios da Ciência Regional para fomentar o desenvolvimento daquela região continental.
Quanto à natureza e abordagem das publicações identificadas através da análise de conteúdo aplicada ao conjunto final de 48
referências inventariadas nesta investigação, confirmou-se que as atenções dos investigadores estão voltadas para teórica e
qualitativa. Classificando-as “por natureza” da investigação, temos uma hegemonia absoluta das publicações “teóricas”, com 95%
das preferências metodológicas, mostrando que estudos com metodologia estritamente empírica não são comumente adotados
neste campo de investigação, embora ainda apareçam 5% a natureza “mista” (teóricas e empíricas combinadas), por outro lado, não
foi encontrada nenhuma publicação que adotasse a abordagem “quantitativa”.
Com base nesta descoberta, buscámos identificar a qual(is) o(s) autor(es) clássico(s) da Ciência Regional que se fazia(m) mais
presentes nesta amostra de referências. Daí, concluiu-se que 56% das publicações, embora sendo de natureza “teórica” não faziam
nenhuma citação de autores clássicos, e apenas 6,25% das publicações tinha referências de vários autores clássicos, entre eles,
sempre presente, W. Christaller. Encontrámos apenas uma publicação tomando por referencial teórico Krugman e outra a Lösch.
Este último autor está presente num outro artigo que traz um diálogo com Christaller. Contudo, Walter Christaller mostra-se, ainda
no século XXI, como o principal inspirador teórico para o tema “Centralidade Urbana”, com a sua “Teoria dos Lugares Centrais”. Tal
circunstância vai influenciar e justificar a superioridade numérica das referências encontradas sob a palavra-chave “central place*”,
com 92% das referências inventariadas, contra apenas 8% encontradas usando a palavra-chave “urban centrality*”.
Finalmente, considerando o levantamento geral efetuado, pudemos concluir que o objeto “Centralidade Urbana” continua com
vitalidade nas publicações científicas e, em especial, na produção da Ciência Regional, muito embora esta vitalidade não se expresse
em quantidade. Contudo, o enfoque no termo “Centralidade Urbana” está longe de ser considerado um hit nas preferências das
investigações dos últimos 5 anos.
Este estudo, além de pôr ao dispor dos investigadores que tratam o tema da “Centralidade Urbana” informação sobre a literatura
disponível, pretende incentivar outros investigadores, de outros campos da Ciência Regional a desenvolver estudos semelhantes, de
forma a fortalecer e enriquecer as linhas de pesquisa da Ciência Regional.
Este estudo está limitado ao universo da Web of Science, que embora seja reconhecida como uma das bases de dados das mais
amplas postas ao dispor do mundo académico, deixa de fora muitos periódicos que não estão na sua lista de indexação. Em razão
disso, recomendamos a replicação desta investigação nas bases de dados alternativas para se poder inferir a expressão do universo
de produção de investigação sobre o tema que escolhemos tratar.
Outras limitações deste estudo resultam de não se ter adotado a solução de conduzir a busca tomando como ponto de partida os
autores clássicos da Ciência Regional ou, mais objetivamente, da Centralidade Urbana, visto que muitas publicações podem tratar o
tema sem que tal conste das palavras-chave utilizadas. Acreditamos que, por essa via, se poderia obter um resultado ainda mais rico
e completo.
Em função da natureza dos seus propósitos bem específicos, esta investigação exploratória deixa uma série pistas que podem ser
explorados em investigações futuras. Obviamente, uma vez feito o levantamento das publicações existentes sobre a temática objeto
deste levantamento, importará depois penetrar no conteúdo dos textos e observar os desenvolvimentos e o debate científico que
aportam. Essa será uma componente muito mais rica e estimulante do que o contributo que deixamos aqui.
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ABSTRACT
Supported in the previous contacts (local and international), this research aims to decrease the lack/diffuse understanding concerning
the instrumental value of Creativity and Service Design Thinking (SDT) for sustainable development in rural contexts. The research is
based on our case study 7 Sóis 7 Luas Network (7S7LN) in Alfândega da Fé and Ponte de Sor, exploring: the SDT strategy in
convergence of Creative Economy and the self-sustainability of rural contexts; through SDT methods, the creation of a cultural and
tourism service based on the sense of place - landscape and local culture. Thus, how can the SDT drive/encourages setting up the
social innovation, visibility and territorial sustainability, countering its recession? In our research framework, we start from the
analysis of several models associated with SDT: the 3 I's model, developed by Tim Brown (CEO of the IDEO design agency) (Brown,
2008; Brown & Wyatt 2010); the Stanford d.school model (2010); the model proposed by Stickdorn (2013); and the Evolution 6 model
created by the Portuguese company Mindshake (2016). The SDT is a method of innovation centered on the users’ perspective,
through the co-creation dynamics. We select a mixed methodology: Creative Research methods (Collins, 2010) and Research Inclusive
Design (Horváth, 2008), leading to the design approach. During the preliminary study and the formulation of hypotheses, we collected
and organized information based on Grounded Theory model. Therefore, we considered several instruments: literature review
(academic studies and non-academic studies); analysis of European and Portuguese programs; interviews (two with the Alfândega
da Fé City Hall Mayor and the head officer for the Cultural and Tourism Affairs, one with the 7S7LN Artistic Director, and more recently
one with the Ponte de Sor head officer for the Cultural Affairs. The four scripts integrated direct, open and follow up questions);
documentary research (internal reports and artistic manifestos of 7S7LN, municipalities reports and other documents of the local
action policy for culture and tourism); and in situ observation. In terms of expected results, as outputs of this research, we identify a
document with the systematization of collected data and its analysis that will allow the creation of a cultural and tourism service in
those places. The strategies will broaden the scope of SDT in Creative Economy, particularly in rural places: by encouraging local
communities to apply their skills and knowledge (through the dissemination and preservation of local culture), and by intensifying
networks, synergies and local spaces.
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ABSTRACT
Nowadays the rankings focused on the territories’ performances are on the top of the agenda at the global scale. Everywhere, there
are cities, regions and countries which are struggling in order to reach a good position in terms of attractiveness, whether to catch
more inhabitants or to get more visitants. All-over the world, cities like Bangkok in Thailand, Dubai in the United Arab Emirates or
London in the United Kingdom, are witnessing, every year, a process of massive tourism. Many of these touristic places are very wellknown as smart cities, because of their people, infrastructures, economy, governance, mobility, environment or simply their smart
life-style. On the opposite side of the popularity coin, there are the small places, settled in rural areas, which are struggling to keep
the few inhabitants who still remain there, and to attract visitors, as a way of boosting their social and economic dynamics. In this
sense, this article is focused on the study of rural areas and tourism, to understand how small local communities in rural areas can
use the smart cities knowledge and through tourism promote the economical local development. It will present the case study of a
small settlement, Jardim do Mar, in Calheta. The result shows that small rural settlements have an opportunity in touristic terms,
using some requirements of smart cities such as smart mobility or environmental solutions. However, the success depends on the
preservation of local community identity that is the main tourist attractiveness of this places.
Keywords: local identity; Madeira island; rural areas; smart cities; urban project

ÁREAS RURAIS INTELIGENTES: UM PROJETO URBANO NA ILHA DA MADEIRA
RESUMO
Atualmente os rankings focados na performance dos territórios estão no topo da agenda à escala global. Em todo o lado, existem
cidades, regiões e países que de debatem para alcançar uma boa posição em termos de atratividade, quer seja para atrair mais
habitantes, quer seja para atrair mais visitantes. Em todo o mundo, cidades como Bangkok na Tailândia, como o Dubai nos Emirados
Árabes Unidos ou como Londres no Reino Unido, demonstram, todos os anos, um processo de turismo de massas. Muitos destes
lugares turísticos são conhecidos como cidades inteligentes, por causa das suas pessoas, infraestruturas, economia, governança,
mobilidade, ou simplesmente o seu estilo de vida inteligente. Do outro lado da moeda da popularidade, existem os pequenos lugares,
localizados nas zonas rurais, que se debatem para manter os poucos habitantes que ainda lá permanecem e para atrair visitantes,
como forma de impulsionar as suas dinâmicas sociais e económicas. Neste sentido, este artigo foca-se no estudo das áreas rurais e
do turismo, para entender como as pequenas localidades no espaço rural podem utilizar este conhecimento de forma inteligente a
fim de, através da promoção do turismo, fomentar o desenvolvimento económico local. Apresentaremos o caso estudo de um
pequeno local, o Jardim do Mar, na Calheta. Os resultados comprovam que as pequenas localidades rurais têm uma oportunidade,
em termos turísticos, usando alguns requisitos das cidades inteligentes, como seja a mobilidade inteligente ou soluções ambientais.
No entanto o sucesso depende da preservação da identidade da comunidade local que é o fator de atratividade turística destes
lugares.
Palavras Chave: áreas rurais; cidades inteligentes; identidade local; Ilha da Madeira; Projeto Urbano

1. RURAL TERRITORIES
1.1 The evolution of rural territories
Nowadays rural territories are going through a period of change in their social, economic, functional, territorial and identity structure.
This transition involves the introduction of new dynamics and alternatives such as tourism and leisure activities, and also the
revitalization of agriculture and other traditional activities.
The rural territories are still associated with the idea of a poor and harsh lifestyle based on subsistence agriculture, these territories
are depreciated when compared to the urban regions. On other hand, urban modern populations have an idyllic and nostalgic view
of the rural and its lifestyle, a kind of “lost paradise”, and the idea of living outside the cities is very appealing to them. They seek
these rural areas to escape the stress and busy daily tensions and to spend their free time or to conduct leisure activities. The tourism
sector does not escape this tendency.

Figure 1- Concentration of people for Sheep Shearing, Paul da Serra 1963/64
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source:
https://www.facebook.com/MadeiraQuaseEsquecida/photos/a.323942987642080.67248.193926413977072/510010665701977/?type=3&theater,
consulted at: 24/06/2017

Figure 2 - Sheep Shearing Corrals
© Andreia Rodrigues 2016

Through the years, the occupation of the rural territories has based on the necessity of farmers to be close to the agricultural fields.
With the introduction of the industrial activity it began the process of rural exodus, whit consequences for both the rural and urban
territories.
The outcome has the abandonment of the rural territories in seek of better opportunities in the newly industrialized urban centers.
The migration of young rural population to the cities caused the over-densification and expansion of the urban boundaries,
intensifying the contrast between the urban and the rural. The rural became abandoned, aged, neglected and disregarded. This
marked the beginning of the decline of the rural territories.
In the 1st image we observe the impact of the yearly sheep shearing event in Paul da Serra and in the 2 nd picture we can see the
abandonment and degradation of the stone corals in present days, a vanishing memory of ancient practices.
1.2 Territorial Dispersion, urban and rural situation
The rural exodus and the fast urban growth led to the creation of peri-urban territories characterized by the territorial dispersion and
disorganization of constructions.
For urban planning purposes, the difference between urban and rural is clear, the urban space is delimited by the urban perimeter
that contains the urban agglomerations, cities and villages. The rural is the remaining and majority of the national territory.
If in the past the rural areas were associated to activities of the agriculture, forestall, cattle raising, geological, nature and leisure
spaces, today, with the abandonment of agriculture, the construction dispersion and the introduction of new dynamics in the rural
areas, there are a multiplicity of simultaneous situations that makes it difficult to territorially delimit.
Therefore, we may conclude, that the frontiers between urban and rural have dissipated and there is no longer a strong
differentiation between urban and rural territories or urban, as we can observe in the image bellow. Though rural populations live in
the rural territories, they have an essentially a contemporary lifestyle.

Figure 3 - View from Cabo Girão - Construction Dispersion in Madeira territory,
© Andreia Rodrigues 2016
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The construction dispersion is quite visible in the territory of Madeira Island, not only in the proximity of the urban areas, but a bit
all over the territory as exemplified in the images below. The first urban plan of Madeira only appeared in 1997, much later than
other national plans, it was the Municipal Director Plan of Funchal. Until then, the constructions appear in the territory without any
apparent control, planning or visible connection or relation between them. There is no visible effort to create urban agglomerates or
villages or to plan the public space. This situation makes it difficult to separate the urban from the rural and to delimit the urban
perimeter in most of the Madeira’s territory. It also led to the necessity of creation of a massive net of infrastructure such as roads,
electrical, telecommunication, water and sanitation infrastructure with high costs and maintenance expenses for the municipalities.
It is up to the new generation of territorial planning and management to find measures and incentives to protect and encourage rural
development and safeguarding the rural identity of the places. The planning of rural areas requires the use of diverse and
multifunctional solutions in order to social and economically revitalize these areas. The tourism can be an important catalyzer, but it
also must be regulated in order to ensure the sustainability, the preservation of the natural and physical environment, the continuity
of the identity of places and a good sociocultural relation between locals and tourists.

Figure 4 - View from Pico da Amendoeira - Rural Dispersion
© Andreia Rodrigues 2017

Figure 5 - View from Pico dos Barcelos - Urban Dispersion
© Andreia Rodrigues 2013

Figure 6 - Funchal View from sea - Territorial Dispersion
© Andreia Rodrigues 2012

2. TOURISM OPPORTUNITY
2.1 General considerations
Tourism is the largest sector of activity worldwide. It represents a strategic sector in world economy because it moves dozens of
millions of people every year and the tendency of touristic flows is to continue to increase. It is a leisure practice and a phenomenon
that characterizes the way of life of contemporary society – tourism is the consequence of the necessity of therapeutically and leisure
breaks and the acquired right to payed vacations.
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Europe is the largest tourist receptor worldwide, in 2015 it received 607,6 million tourists, representing more than half of the
international tourists.
In Portugal, the profit resulting from tourism has been increasing year after year, and in 2015 it reached 11.400 million of euros, in
figure bellow we can observe the tourism’s profit evolution from 2009 to 2015.

Figure 7 - Tourist profit from 2009 to 2015,
source: Statistics of Tourism editions from 2009 to 2015 available at: www.ine.pt

There were, in July of 2015, 4.339 tourist accommodation establishments, including rural tourism, housing establishments and local
accommodation. Also, 43,3% of the resident population of Portugal, 4,47 million people, has made a trip in which they have spent at
least one night outside their habitual residence.
The distribution of guests and overnight stays in Portugal is asymmetric. The main destination is the region of Algarve with 35,1% of
the overnight stays in 2015. It is followed by Lisbon with 24.9% and Madeira with 13,6% maintaining the tendencies from years
before.
The main typology of accommodation are the hotels, representing 69.3% of the overnight stays, followed by the apartment-hotels
with 14.8% of the overnight stays.
These statistics mentioned above were obtained from the yearly Statistics from Tourism made by Statistics Portugal between the
years of 2009 and 2015. They allow a synthetic view of tourism evolution and tendencies in the last years.
The tourist sector has evolved and changed a lot in the last decades. There is a change of the habits of consumption in a global scale
related to the grow of awareness and sensitivity to the ecology and sustainable practices.
The political, economic and social changes in both the emissive and receptive countries or regions also affecting the touristic flows.
Recently, tensions and confrontation in the Middle East countries has made people rethink the choice of countries as Egypt and
Tunisia as vacation destinies. These touristic flows here redirected to other destinations. Portugal and other Mediterranean countries
here benefited, showing an increase of tourist reception.
Nowadays, the variety of tourist products exemplifies the complexity of the contemporary society, there is a wide variety of products,
services, experiences and niche markets. The concept of the touristic experience, here the individual seeks a personalized experience,
also segments further the touristic market and products, marketing campaigns explore this tendency as exemplified in the following
image.

Figure 8 - Campaign from the Tourism of Portugal promoting the diversity of the country,
Source http://www.conexaolusofona.org/wp-content/uploads/2015/04/Turismo-Portugal.jpg
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The globalization of economy and competition between markets has made emerge new touristic products and better services. The
dynamic of markets, the tourists demand and their different interests has created diversified niches of touristic products as a
response to what people seek, for example: beach and sun; cultural tourism; sport tourism; adventure tourism; religious tourism;
rural tourism; etc. Even though, there are still preferential touristic areas where prevails the mass tourism based on standard touristic
packages and mostly focused on the sea shore and the beach and sun tourism.
2.1.1 The importance of ICT promotion and mobility
The tourist consumer profile is a well-informed, sophisticated and conscious user that has an active part in planning his vacation. His
most important tool is the information and communication technologies (ICT), it’s the tool that allows him do research, plan, book
accommodation, buy transport tickets, rent vehicles, print maps, buy a travel guide, book a restaurant, among others. So, the ICT is
an important factor in capturing potential tourists.
Online promotion, digital marketing, is an important factor to the success of a tourist destination. How does a destination stand out
from the millions? And when it does, it’s not just a question of making yourself visible, it’s also about selling the specific tourist
product the online user is seeking.
Internet specialists can monitor, target and direct tourist by their online research. From a simple google search to a booking site you
can buy visibility. You can stand out and put your destiny, service, accommodation, restaurant, etc. before others. The smart use of
the internet as a resource can be an essential factor to a region, country, place, establishment or service’s success.
From 2013, the international promotion of the destiny “Portugal” was changed, its focus is now on the digital marketing, targeting
the specific necessities of each market. This allowed a more flexible and effective promotion of the diversity of the country as tourist
destination. The effect was notorious with the increase of tourist and tourism profit in Portugal.
The accessibility and mobility to and from a place is an important factor tourism wisely. The more easy and secure is to get to the
destination the better.
Recently the reinforcement of low cost flights and routes to Portugal, and the settlement of low cost flight companies bases such as
EasyJet and Ryanair in Porto, Faro and Lisbon, has able to capture foreign tourists with a significant impact in the country tourism
success.
Digital marketing and the use of online features and the presence of low-cost companies and new airline routes make part of the
diverse opportunities established to be explored by the Action Plan for the Development of Tourism in Portugal.
2.2 Tourism in rural areas
In the last decades, rural tourism has been consolidated as a trend and a touristic product. The product of rural tourism is a complex
reality, there are innumerous variables, motivations, types of experience and accommodation categories. It goes beyond the
delimitation of rural territories or other quantitative characteristic, but there are several criteria of the quality of nature that must
be held in consideration for each specific context.
In July of 2015, rural tourism and housing tourism had an offer of 1298 accommodation establishments with a capacity of 21,8
thousand beds. It represented 29,9% of the total accommodation offer in Portugal. In the following image, we can observe the
distribution of rural and housing tourism typologies in the Portuguese territory in the year of 2015, this information is provided by
the Statistics of Tourism 2015, made by the Statistics Portugal.

Figure 9 - Rural tourism and housing distribution of offer in Portugal in 2015, Statistics of Tourism 2015 available at: www.ine.pt
The region with more capacity of accommodation of rural tourism has the North of Portugal (37,8%), followed by the Center (23,1%)
and the Alentejo (21,2%). The most visited regions were the North (30,2%), Alentejo (25,8%) and the Center (21,0%) and the most
pursued type of accommodation has the country houses and rural hotels.
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So, we may consider that, the rural tourism is a set of accommodation and services oriented to the consumption, experience,
observation and appreciation of natural, physical, environmental and cultural resources of places with these specific characteristics
that are capable of attract nonresidential population to visit.
As other touristic markets, rural tourism is heterogeneous and difficult to predict in terms of market, age group, motivations and
demands. The main motivations of rural tourists are the contact with nature, the pleasant sights, escaping the stress and daily
tensions, the decongestion and quietness, the traditional and popular build patrimony, the traditional gastronomy, overall, an
alternative lifestyle.
We can observe that rural tourism experiences a growth phase as trend and that it is sought specially by urban populations to escape
their daily tensions and stress and for therapeutically breaks in contact with nature.
The implementation of rural tourism can be a strategic motor for the social and economic development of rural areas and for the
preservation, conservation and rehabilitation of the constructed patrimony and natural environment. It can be an investment
stimulator and an economical alternative beside the traditional activities such as agriculture. It can also generate employment not
only related to the creation of accommodation, but to complementary services such as commerce, restauration or leisure-cultural
activities. Tourism can also be an opportunity to create or improve infrastructures and to promote the settlement of new habitants.
The implementation of tourism in rural areas has the potential of incentive the preservation and rehabilitation of the existing and
traditional architecture and, therefore, to preserve the identity of the rural places.
Even though its potential, the introduction of tourism in rural areas can also lead to negative results. For instance, though tourism
can generate employment, it is generally a low number of work posts. If the introduction of tourism can promote the preservation
and rehabilitation of the building for accommodation or complementary services, it can also lead to the destruction of the physical,
natural, landscape or patrimony if it’s not made in a sustainable and conscious manner.

Figure 10 - Traditional House with Thatched roof, Santana, Madeira
© Andreia Rodrigues 2013

It is important to know both the potentialities and dangers of tourism in rural areas to plan, to create measures and strategies, to
control the negative aspects of the activity at the same time the objectives are achieved.
It must also be held in mind that tourism as a strategy to revitalize and develop rural areas and to combat desertification, has a limit
scope. Even if successful, it will not solve all the problematics of rural areas.
The local accommodation phenomenon
In the recent economic crisis Portugal went through, tourism, as a growing market, has an opportunity for entrepreneurship. The lack
of employment in the country has led many people to bet on tourism as a mean of subsistence. The local accommodation and tourist
animation companies’ growth is a proof of that.
In the case of local accommodation, was the simplification of the law that allowed the proliferation of these type of establishments
all over the country. It’s quite easy to open a local accommodation establishment, the requirements are basic.
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Figure 11 - Rehabilitated water mill in Jardim do Mar, Madeira Island
© Andreia Rodrigues 2017

Local accommodation establishments are only required to have electric, water and sanitation networks, to have heated water, to
ensure ventilation through window, to be properly furnished and equipped, to have secure doors, to be properly clean and to follow
with the specific security requirements. This are basic demands that makes most houses or apartments eligible to be a local
accommodation establishment.
There are three types of local accommodation establishments: houses, apartments and lodging (that also includes hostels). The
maximum capacity is of nine rooms and thirty guests, except hostels that have no limit of guests. Hostels can have the dormitories
instead of room, dormitories must have a minimum of four beds, except bunk beds. Hostels must also have common social areas,
kitchen, dining area and common sanitary facilities. Each holder can only have more than nine local accommodation establishments
per building if it does not exceed 75% of the building’s fractions, in the case of apartments.

Figure 12 - Local Accommodation distribution by region in Portugal 2015 Statistics of Tourism 2015 available at: www.ine.pt
2.3. Recent Changes in the Tourism Planning Program of Madeira
The Madeira’s tourism plan develops guide lines, strategies and rules to consolidate, develop and rehabilitate tourism in this region.
It focuses on authenticity, in the genuine, in quality of service and also in the economic, social and environmental sustainability.
The plan defines the following vision for Madeira tourism: “A all year destiny, of unique natural beauty, secure, easily accessible,
cosmopolitan, recognized as a “must visit” of Europe, with sun and mild weather, with a strong tradition in well-receive and a wide
variety of experiences, able to exceed the most demanding expectations.”
The plan recognizes there is a dominant touristic product in accommodation placed in the city of Funchal that needs to be modernized
and requalified. It also acknowledges that there is a secondary and diversified offer that needs to be optimized.
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For this article’s purpose, the most noteworthy change introduced by this plan, in the 6th of June of 2017, is the possibility of
implementing rural tourism establishments in urban areas. This is significant because of the Madeira’s context. There are many
regions that, although are consider urban soil for planning purposes, have strong and traditional rural characteristics.
Other significance, is the recognition of local accommodations’ impact in the region. The plan establishes that, whenever this typology
increases more than 3% per year, in three consecutive years, there must be taken measures with the aim of analyze and minimize its
impact, in order to maintain the accommodation offers’ equilibrium and sustainability. The concern is on the global image’s passed
on the tourist and the global quality of the destiny “Madeira”, because, as we’ve seen before, local accommodation has a simplified
regime without the adequate quality control.
2.3.1 Rural tourism typologies of accommodation
In the rural areas of Madeira, are admitted the following typologies of accommodation: Hotels; Quintas da Madeira; Touristic Villages;
Resorts; Housing Tourism Ventures; Rural Tourism Ventures and Camping and Caravan Parks – established by the Tourism Plan of the
Autonomous Region of Madeira.
Rural Tourism Ventures are divided in three categories: country houses, agro-tourism and rural hotels – Decree-Law n.º228/2009,
from 14th September.

3. JARDIM DO MAR
3.1 A case study
Jardim do Mar is a small villa located in a Fajã by the seaside in the south-west of madeira island, in the locality of Calheta. This rural
place has been experiencing a significant reduction of habitants ever since 1960. From then, this small parish has lost more than half
the population. The distance from the city center and the seclusion may be some of the reasons. But these may also be some of the
motives that make this place attractive to tourists.
The 2011 senses show that this parish has 144 classical family houses and only 204 habitants with a population density of 98,8
hab/km2. What’s curious about this picturesque seaside place is the proliferation of local accommodation establishments. There are
17 registered establishments, being 15 of them houses and only 2 apartments. Here, the local accommodation tendency is quite
visible.
There is one hotel and three restaurants and/or commerce establishments. There are also a public school, a church, a chapel and a
health center.

Figure 13 - Ortophotomap of Jardim do Mar - Source Google Earth
image date: 17/01/2015

Walking around this villa we can see a great number of abandoned buildings coexisting with the inhabited buildings. The advance
degradation contrasts with the newly restored constructions. Some houses although old show signs of living and care, others new
break with the traditional molds in a contemporary approach seek integration in the surrounding. The constructions cluster near
each other, the paths between them are q pedestrian maze.
Along with the names of the streets we find signs indicating the way to tourist accommodations and is quite perceptive the amount
of offer available.
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Most of the locals we see are old people that spend their time in the main square socializing with each other and observing the
visitors.

Figure 14- Chapel and Quinta da Piedade - Building of municipal interest © Andreia Rodrigues 2017

Figure 15 - Indication Signs
© Andreia Rodrigues 2017

Figure 16 - Hotel Jardim do Mar
© Andreia Rodrigues 2017

In the last decades, the municipality and the government have conducted a series of improvements and creation of new
infrastructures, mainly focused in the accessibility to the village, creation of roads and parking and rehabilitation of the existing
pedestrian paths.
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The intervention in the pedestrian paths made in tradition Portuguese pavement called “calçada portuguesa” empowered the
picturesque sight of the village. These paths use traditional patterns and techniques also indicate the name of the “vereda” function
as a kind of map to the sinuous and narrow paths.

Figure 17 - Pedestrian Paths of Jardim do Mar
© Andreia Rodrigues 2017

3.2 Conclusions
There are still many opportunities to explore to promote the economic and social develop and revitalization of rural areas such as
we’ve seen in the case study of Jardim do Mar. The growth of the local accommodation and tourist market has led to the rehabilitation
of existing degraded and abandoned buildings and to the improvement/creation of infrastructures mainly focus on the accessibility.
But, there are still several points to improve, there is still a lack of services and commerce offer in the village and there are yet many
degraded buildings, some of interest, that can be rehabilitated for a variety of complementary activities encouraging a duel economy.
The introduction of new and diverse activities such as commerce or other services will serve both the locals and visitors.
It’s also important to not let the tourism overcome the village as the main activity, it is important to conserve the local population
and attract new people to live in Jardim do Mar.
The rehabilitation, preservation and creation of the build patrimony and infrastructures has contributed positively for the identity
image of Jardim do Mar, tourism is being used a catalyzer for development.
The rural territories are going through a period of change with the introduction of activities such as tourism. In Madeira, hey are
marked by a territorial dispersion of constructions both near urban center and in rural areas. The planning of rural areas must focus
on the implementation of diverse and multifunction activities that promote the local economy and the preservation of the physical,
natural and identity characteristics of the rural places.
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Online features such as digital marketing and the promotion of the accessibility to regions as well as mobility have a significant impact
in the tourist market, weather by the divulgation of the tourist destinations, by capturing tourists, or assisting in planning and booking
of a trip. Online features and mobility are important for the success of a tourism area.
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ABSTRACT
CREATOUR: Creative Tourism Destination Development in Small Cities and Rural Areas (Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em
Cidades de Pequena Dimensão e Áreas Rurais) is a national three-year project (2016-2019) funded under the Joint Activities
Programme of PORTUGAL 2020, by COMPETE2020, POR Lisboa, POR Algarve and Fundação para a Ciência e Tecnologia. Creative
tourism offers visitors the opportunity to develop their creative potential through active participation in workshops, courses and
other learning experiences that are characteristic of the destination where they are taken. This allows visitors to deepen contact with
the local culture by directly participating in cultural/creative activities and being involved in the creative life of the destination (rather
than just displaying creative products, for example). The creative tourism approach allows the destination communities and regions
to benefit from significant advantages, and enables artistic and other creative activities to play a driving role in broader socioeconomic development. CREATOUR is developing an integrated approach and research agenda for creative tourism in small cities
and rural areas in the Norte, Centro, Alentejo and Algarve regions of Portugal. In the project, an interdisciplinary research team of 30
researchers spanning 5 research centres will work with creative tourism pilot projects to develop and support a variety of creative
tourism offers; study and address issues in the development processes, offers, and structures; understand the creative tourism
participants and their experiences; and document and assess evolving partnerships and multidimensional impacts in the local
communities. As a network, CREATOUR will provide support for these initiatives, foster knowledge-sharing among researchers and
pilots, organize platforms for capacity-building, and provide 'critical mass' and visibility for these initiatives. In summer-autumn 2017,
20 selected pilot projects (5 per region) will launch, with an additional 20 pilots to be added in 2018. CREATOUR promotes the
potential for the development of human-scaled, interactive, creative tourism featuring creativity- and culture-based experiential
tourism experiences. Focusing on smaller cities and rural areas in which active cultural organizations and creative enterprises
currently operate, the project aims to foster new or enhanced tourism offers building from local strengths, knowledge, skills, and
traditions. The project aims to develop a sustainable creative tourism that is socially, culturally, environmentally, and economically
rooted in specific places and is sensitive to these dimensions. It aims to give added value to cultural and creative traditions, skills, and
knowledge as well as to emerging creative practices and pathways.
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ABSTRACT
Population, mainly due to the decline in traditional agriculture. These areas have passed from places of production to places of
consumption, where tourism emerges as an important alternative economic activity, with high potential multiplier effects benefitting
also other sectors. However, some research highlights that tourism is not being used as an effective instrument for sustainable
development of rural areas, generating low economic benefits for local communities. It is therefore of utmost importance to analyse
the economic benefits of tourism for rural areas and the factors that may influence these benefits. The present study1 aims to extend
previous research by examining the residents’ perceptions of tourism’s impacts and the factors that may influence these perceptions
in three villages located in rural Portugal (Janeiro de Cima, Linhares da Beira and Favaios) through mixed methods - quantitative and
qualitative. This study focuses on two important factors that may determine these perceptions: the participation of local residents in
tourism development and the host-tourist interaction (frequency and type). A questionnaire was administered to residents of the
three villages (N=274), being complemented by in-depth interviews to 48 residents. Principal Component Analysis (PCA) and
multivariate regression analysis were carried out in order to test the model proposed. Results reveal that the economic benefits
perceived by residents are still limited, corroborating some previous research. The study also revealed a low level of participation of
local communities in tourism development and an extremely reduced host-tourist interaction. Nevertheless, a strong positive
influence of the residents’ participation and host-tourist interactions on the residents’ perception of economic benefits was detected.
The residents’ discourses were very helpful to more deeply understand the reasons underlying these relationships between variables.
The paper ends with reflections on the design of appropriate strategies for the tourism development of these areas, aiming at an
enhancement of the role tourism may play in stimulating economic development of rural destinations.
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ABSTRACT
This paper argues that the concept of Smart Specialization is strongly associated with the idea of diversification. I investigate the
drivers of technological diversification at EU regional level, using as main explanatory variables some aspects that are commonly
discussed in the Smart Specialization literature: cooperation and diversity, modes of diversification, and institutions and policies. The
main conclusions are that technological diversity plays a very relevant role in a diversification process. This is not only because of its
direct positive impact on diversification, but also due to the positive impact, it exerts through other mechanisms (cooperation and
government political ideology). Moreover, modes of diversification matter for the regional diversification performance: both
relatedness and transition have a negative impact on diversification. The paper concludes with a discussion of the implications of
these findings for the concept of smart specialization.
Key words: smart specialization, diversification, patents, European regions
JEL codes: O31 O38 R11

1. INTRODUCTION
The topic of S3 (smart specialization), in spite of being a very prominent one in the EU regional policy landscape, some of its aspects
continue being a black box, still unexplored. Most scholars have focused their attention on the clarification and discussion of the S3
concept, at the same time they have established a set of procedures and criteria that should be followed to successfully implement
a S3 strategy in a given territory (Estensoro and Larrea, 2016).
Nevertheless, European regions are highly heterogeneous, reason why we should expect they perform differently in terms of S3.
There are for sure regional features and framework conditions that can foster or halt the process of S3 at regional level. Several of
these aspects have already been conceptually addressed in the literature by different authors. For instance, Grillitsch (2016)
theoretically discusses the role of diversity and cooperation among regional institutions for the success of S3. Rodríguez-Pose et al.
(2014) highlight the importance of the quality of regional institutions in the regional process of S3. Asheim et al. (2016) associate S3
with a process of regional diversification (or “diversified specialization”), suggesting that different regions adopt different strategies
for the development of new paths in the scope of their process of S3. Capello and Kroll (2016) approach many of these ideas and
discuss how different regional framework conditions can constitute bottlenecks for the successful implementation of a S3 strategy.
In spite of all these contributions, as far as I know, it is missing a strand of research that tries to identify and disentangle,
systematically, the impact of different regional aspects on the S3 process of the European regions. Therefore, my objective is to build
on some of these aspects already discussed in the literature, operationalize them using empirical data, and use econometric evidence
to assess their importance for the concept of S3 in different European regions.
The rest of the paper organizes as follows. In section 2 I start arguing that the diversification process observed in European regions
captures, at least in part, the concept of S3, reason why I suggest to proxy the latter by the former. The advantages and limitations
of such approach are briefly discussed. In section 3, based on the existing literature, I propose to discuss the relevance of cooperation
and diversity, modes of diversification, and institutional and political variables in the scope of a regional diversification process. I
elaborate few hypotheses about the impact of different variables related to these dimensions on the diversification process of the
different regions. In section 4 I describe the different datasets and indicators used to test my hypotheses. The empirical methodology
is presented in section 5, while the results are discussed in section 6. Finally, I conclude in section 7.

2. SMART SPECIALIZATION AS A DIVERSIFICATION PROCESS
As defended by Morgan (2013), S3 poses three differentiated challenges: conceptual, operational and political. The first one is related
to the meaning of the concept, while the remaining two concern the translation of the concept into a strategy and its application to
a given territory. This divide between concept and strategy is an important point of departure to start this discussion, because this
paper focuses exclusively on the concept of S3 and its underlying ideas.
I would say that nowadays there is a minimum consensus about the concept of S3, reason why it is not a challenge (or the main
challenge) any longer. The concept, as initially formulated by Foray et al. (2009), argues that S3 is an approach to regional innovation
policy that defends the prioritization of R&D and innovation projects in those activities where each region has more potential. Later
on, Foray (2013) specified it further, arguing that priorities should concern activities that are new to the region and related to the
existing economic structure. This fact strongly influenced the S3 literature, which traditionally describes S3 as a process of related
diversification (Boschma, and Giannelle, 2014; Mccann and Ortega-Argilés, 2015). However, Foray et al. (2012) admit that the
structural change that is required in any S3 process can be derived either from radical innovation (foundation of a completely new
domain) or innovation through related diversification. Going towards the same direction, Asheim et al. (2016) also support that S3
can lead either to related or unrelated diversification, depending on the strategy adopted by each region. Moreover, Fagerberg and
Shrolec (2016) also demonstrate to be skeptical about a S3 strategy purely based on pursuing a related diversification pattern.
However, all these authors, as well as other scholars, seem to agree that S3 is about diversification. Therefore, in this paper I adopt
a view reflecting the lowest common denominator found in the literature about the concept of S3, simply identifying it with a
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diversification process. The idea of diversification, or diversification into new specializations where each region has more potential
than others, is at the heart of the concept of S3.
While there is a minimum degree of agreement about the concept of S3, the policy and its design depends on the interpretation of
this concept by the policy makers. This is necessarily subjective and therefore, given the limited existing information about the S3
strategies of the European regions, I am unable to deal with this topic. Therefore, my study focuses exclusively on the concept of S3
and its identification with a process of diversification. Using regional data on patents (Rigby, 2015), employment (Cortinovis et al.,
2016) or traded goods (Boschma et al., 2013) is possible to trace the diversification patterns of the regions, understanding in which
technologies or industries new specializations emerge over time. Nevertheless, the knowledge about such diversification patterns
does not allow us to determine whether such new areas of specialization are those with more potential for a given region.
Nevertheless, we know that such patterns of new specialization reflect micro level decisions of the regional actors (entrepreneurs
and firms, researchers, public sector) to explore, develop and accumulate certain capacities in specific areas of activity. In other
words, their will and success in exploring certain technological or industrial paths in detriment of other ones. If we assume that agents
are rational, these decisions express, to some extent, areas that these agents consider to have potential at a given moment in time.
The decision to explore such areas can be the outcome of a process of self-discovery (entrepreneurial discovery process - EDP)
involving one or more regional actors. According to Capello and Kroll (2016), in sound regional innovation systems such processes
can happen spontaneously. With this, I want to make clear that the study of regional patterns of diversification does not necessarily
neglect the importance of an EDP (which is a basilar principle of S3). In this sense, the observation of regional patterns of
diversification can constitute at least an approximation of what priorities each region would define at each moment in time.
With this, I move to a second line of argumentation why diversification can be an appropriate way to frame the concept of S3.
Although the emergence of S3 as a policy concept is apparently new, the reasoning behind it (i.e. the concept) is not new at all. It
simply relies on the ability of regional actors to cooperate and discover new priorities for regional specialization. This is important to
understand that although S3 only became popular in Europe as a regional innovation policy after 2010, the concept has nothing new.
Actually, such fact is clearly acknowledged in the literature either when Foray et al. (2011) narrate a historical case of S3 that
happened in the 18th century, or when Morgan (2016) argues that the principles underlying S3 are guiding the regional development
policies in Basque Country for several decades.80
In this sense, it seems reasonable (and not problematic) to go back before 2010 (when S3 started emerging in Europe as a regional
innovation policy) and evaluate the performance of European regions in terms of diversification, in order to understand its
determinants. Doing so, and since the concept of S3 is about diversification, I am also able shed light on the concept of S3. This is one
of the main advantages of focusing on the concept of S3 and not on the policy. Such choice, allows us to extend the analysis to periods
before the emergence of this policy concept. Actually, one limitation to carry out empirical studies on S3 is the short time span that
passed since the establishment of S3 as a regional innovation policy. Moreover, focusing on the concept of S3 as diversification
process also allows us to circumvent the problem of the lack of centralized information concerning the S3 strategies of European
regions. Furthermore, it also enables us to overcome the problem of the subjectivity underlying the interpretation of the policy
concept and the design of a strategy. However, this is made at the cost of lack of precision and all the limitations underlying the use
of specific databases for such purpose. The use of data on employment, traded goods, or patents to trace the diversification patterns
of the regions, only allow us to capture specific domains of S3. In my case, I use essentially data on patents, which only allows me to
investigate the regional technological diversification. I acknowledge all limitations concerning the patent data. Even so, I consider
this analysis can improve our understanding about the technological strand of S3.
Compared to the existing studies on diversification at regional level, my focus is not in understanding the impact of a particular
variable on regional diversification. My aim, instead, is to explain diversification in light of different elements that are potentially
relevant for S3. Of course, some of these characteristics were already discussed individually in other pieces of research on
diversification. Nevertheless, as I discuss below, I add to the analysis new elements that can be potentially relevant to explain
diversification. I do not want this research to be regarded simply as another study on diversification and its determinants at regional
level, but one through which is possible to expand our understanding about the concept of S3 and what drives it.

3. HYPOTHESES
The first set of hypotheses I want to test builds on Grillitsch (2016)’s contribution to understand the determinants of S3. The author
conceptually discusses to what extent regional institutional diversity and integration have an impact on the S3 process of the regions.
Such relationship is explored examining how the institutional framework prevailing in each territory fosters structural changes,
through the promotion of EDP, and spillovers and agglomeration effects. The author supports that a more diverse and integrated set
of actors operating in a given region creates more favorable conditions for structural change, and therefore for a successful S3
process. According to the author, the emergence of new activities and radical innovation processes in a given territory require the
recombination of knowledge embedded in different sorts of regional actors. Therefore, higher the level of diversity in terms of the
actors operating in a given region, more opportunities of diversification that region is potentially able to explore. At the same time,
variety also makes less likely that regional policy is designed to protect certain vested interests, averting therefore situations that
allow certain (powerful) agents to exercise a monopoly over the process of regional policy design. However, variety only contributes
towards structural change and regional diversification if different regional agents collaborate among them for the provision of
different sorts of resources that are required for the emergence of new activities. Analogously, collaboration is only fruitful in terms
of diversification, in the presence of a minimum degree of variety. Therefore, I propose to test whether cooperation moderates the
impact of diversity on diversification, and vice-versa. Grillitsch (2016) summarizes this hypothesis very well when he argues, “that

80

With this I am not arguing that S3 as a policy is irrelevant, far from it. Its main merit was (and still is) to bring this concept to those regions where policies were not
conducted by such principles. As pointed out by Asheim et al. (2016), S3 “is probably the single largest attempt ever of an orchestrated, supranational innovation strategy
to boost economic growth through economic diversification”.
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institutional diversity and integration play together in enabling entrepreneurial discovery and agglomeration processes that
consequently lead to different potentials for regional structural change”.
My next hypothesis builds on different studies that discuss different patterns that can be followed by the regions in order to achieve
diversification and structural change. For instance, according to Foray et al. (2012) and Foray (2013), the structutral change that is
required in any S3 process can be achieved through transition, modernization, related diversification, or radical foundation of a new
domain. Similarly, Asheim et al. (2016) use examples from the Scandinavian countries to argue that, among other possibilities, S3 can
rely on the combination of unrelated knowledge bases / related knowledge bases to move into new related / unrelated activities.
Boschma et al. (2016), in their theory of regional diversification, suggest a typology that contemplates four different sorts of
diversification. Such typology is based on the assessment on to what extent new emerging activities in a given region are place
dependent and path dependent. Place dependence concerns to what extent new emerging activities are related or unrelated to those
already existing in a given region. Regarding path dependence, it takes into account the novelty of the activity to a given sector.
Therefore, path dependence investigates if the new emerging activity constitutes the extension of a given regime that already exists
in a given sector (but that is new to the territory at stake), or if it creates a niche that leads to the implementation of an activity
deemed to be completely new to a given sector (and therefore to the world). Crossing these four possibilities, the authors propose
to classify regional diversification processes as replication (related diversification and extension of a regime), transplantation
(unrelated diversification and extension of a regime), exaptation (related diversification and creation of a niche), and saltation
(unrelated diversification and creation of a niche). Using this typology Boschma et al. (2016) ask: “How can we operationalize smart
specialization policy in terms of these diversification strategies?”
Due to the limitations underlying the data, I am unable to operationalize exactly the diversification typologies suggested by Boschma
et al. (2016) and by the other authors. However, I propose to operationalize three indicators, which I hope that capture, at least in
part, the modes of diversification discussed above. As it is explained in detail in section 4, I propose to measure:


to what extent regions diversify into a more or less related way, by comparison to the previously existing structure in the
region (relatedness);



to what extent new and old domains of activity coexist (transition);



to what extent regions diversify into more complex technologies (complexity);

Although these modes of diversification do not depict exactly all the typologies discussed above, to some extent they tackle some of
ideas underlying the diversification typologies already suggested in the literature.
Some of these modes of diversification are not new in the regional diversification literature, but as far as I know, they have never
been investigated together, as well as in combination with other relevant dimensions of diversification that I approach in this article.
Among the modes of diversification I propose to approach, the most commonly addressed in the diversification literature is clearly
relatedness. Actually, several pieces of empirical research carried out during the last years showed that diversification is featured by
path dependence as most countries / regions diversify into activities related to those already existing there (Frenken, 2016). As argued
by Boschma et al. (2016), related diversification is the rule, while cases of unrelated diversification are rarer.
However, Saviotti and Frenken (2008) support the idea that long-term economic development is achieved through unrelated variety.
According to the authors, who use data on products’ exports for OECD countries, exploring, persistently, a related variety pattern
can lead territories to a lock-in situation. In this sense, Frenken (2016) points out that those countries that exclusively explore a
related diversification path run the risk of exhausting all their diversification opportunities, incurring therefore in a lock-in situation.
This leads some authors to defend that a related diversification strategy should evolve hand in hand with an unrelated one (Boschma
et al., 2016; Frenken, 2016). Although less spontaneous and more risky, such strategy should complement the related diversification
approach in order to attribute to regions a long lasting source of competitiveness (Boschma et al., 2016; Frenken, 2016). This idea
goes towards the concept of cross-specialization suggested by Janssen (2015), according to which each territory should foster
crossovers between its current fields of specialization, even if those specialization areas are not apparently related to each other.
The idea is to make use of the existing knowledge base in which a given territory is stronger than others, and recombine it in new
ways, such that radical innovation can be achieved.
There are several empirical studies at European regional level suggesting that technologies / industries are more likely to enter
regions where the existing technological / economic structure is more related to such technologies / industries (Xiao et al., 2016;
Boschma et al., 2013). However, as far as I now there is no study investigating the impact of relatedness between new emerging
activities and those preexisting in a given region, on the overall diversification performance of the regions. Taking into account the
risks of lock-in discussed above, at this stage is unclear to me the role of relatedness on the diversification performance of the regions.
Concerning complexity and transition, these variables have been little addressed in the regional diversification literature. Moreover,
as far as I know the impact of these variables on the overall diversification performance of the regions has not been discussed yet. In
this sense, at this stage is unclear to me the direction of the impact that different modes of diversification can have on the
diversification outcome of the regions. Therefore, I propose to test a more general hypothesis, namely that different modes of
diversification have an impact on the diversification outcome of the regions.
Finally, my last set of hypothesis builds on Rodriguez-Pose et al. (2014) who discuss to what extent the quality of regional institutions
(the quality of government index) is relevant for the innovative performance of the regions (measured through the annual change in
patents' applications). Using econometric evidence, the authors empirically conclude that the quality of regional institutions has a
positive and statistically significant impact on the innovation capacity of the EU regions, being the magnitude of such impact higher
for peripheral EU regions (which present, on average, lower values for the quality of government index). In the sense that S3 is an
innovation policy concept, the authors argue that good institutions (the achievement by each territory of a minimum threshold for
the quality of the institutions) constitute a necessary condition for the success of S3. It seems reasonable to assume that in regions
with low quality institutions, regional agents, probably, are not endowed with the proper framework conditions that allow them to
pursue diversification and structural change. Moreover, in cases of weak institutions, policy makers are, probably, more likely to take
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wrong decisions. This can happen because they either do not have enough information or having it they do not target the social
welfare maximization, thereby serving certain vested interests, leading in some extreme cases to corruption (see Rodriguez-Pose and
di Cataldo, 2015). Oppositely, it is also reasonable to assume that in regions benefiting from good quality institutions, policy makers
are more likely to take better decisions for their territories. Therefore, I hypothesize that the quality of regional institutions should
have a positive impact on the diversification performance of the regions. As far as I know there is no study investigating the quality
of regional institutions on the diversification performance of the regions. The only exception is Cortinovis et al. (2016). However,
again, my approach to diversification differs from the one proposed by the authors.
Regardless the quality of regional institutions, the role played by policy makers in a given region depends on their political inclinations,
and to what extent such political convictions are in line with principles underlying the concept of S3 (Capello and Kroll, 2016).
Therefore, I would say that not only the quality of institutions matter, but also the political will of the policy makers. Although the
EDP is considered a decentralized mechanism of discovery of new activities with potential for a given region, nowadays it is well
accepted that the process should involve both entrepreneurs and policy makers (McCann and Ortega-Argiles, 2015). Therefore, public
intervention and support can be required. In terms of economic policy, economic interventionism and provision of public support to
economic agents is a feature more closely associated with left wing ideologies. Therefore, it seems reasonable to assume that regions
with left-wing governments should be more likely to support private partners in their efforts towards diversification. In the sense
that this can be understood as a measure of public-private cooperation, it makes sense to test the hypothesis that left wing
governments have a positive impact on diversification, conditional on the existence of a minimum degree of diversity in the region.
Following the line of reasoning discussed at the begging of this section, it can be that the existence of this cooperation between
public authorities and private partners is pointless in terms of diversification, in the absence of a minimum degree of diversity of the
regional actors. In table 1 is possible to observe a summary of the main hypotheses developed above, and that are tested in the
following sections.
Table 1. List of Hypotheses to be tested
Variables
Diversity and Cooperation
Modes of Diversification
Institutions and Policies

Hypotheses
H1.1: Diversity has only a positive impact on diversification in the presence of certain (high) levels of Cooperation
within the region.
H1.2: Cooperation within the region has only a positive impact on diversification in the presence of certain (high)
levels of Diversity.
H2: Different modes of diversification have an impact on the outcome of the diversification process.
H3.1: Quality of regional governance has a positive impact on S3
H3.2: The positive impact of Left wing governments on diversification depends on the existence of a minimum
degree of diversity in the region.

4. DATA
To test the set of hypotheses mentioned above, I use data from different sources. While some variables can be used directly as
collected from the data source (or with few transformations), others need to be constructed, computed or require, at least, further
explanation. Throughout this section, I explain in detail all the sources and variables used. The OECD REGPAT database (data on
patents’ applications by technological categories) is by far the most used dataset, and all variables that are elaborated using data on
patent applications rely on it.81
The data covers the period from 2000 up to 2013 and my main variable of interest (diversification) is collected for all 5 years’ period
comprised in this interval. Therefore, the sample includes observations spread across 10 time periods that go from 2000-2004 up to
2009-201382. Most of other variables are collected at the beginning of each 5 years’ period. Therefore, in such cases the observations
are collected for each single year comprised in the period from 2000 up to 2009. There are exceptions to this rule that are explained
in detail in the following paragraphs
My unit of analysis is European regions (NUTS 2) and my initial purpose was to collect data for those territories that belong to EU28
plus EFTA countries (Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland). Unfortunately, due to data availability and to keep the panel
balanced, I am not able to include all regions and countries in my sample. 83 Therefore, I include 224 regions followed for each of the
10 time periods considered, and distributed across 26 countries84. Overall, the sample includes 2240 observations. Due to the fact
data derives from different data sources, it was also necessary to proceed to the harmonization of the NUTS 2 codes across all data
bases used. As OECD REGPAT database uses the 2010 NUTS 2 classification, and taking into account that this is the most common
one in other data sets, I have decided to adopt this classification in my analysis.
4.1. Construction of the variables of interest
4.1.1. Diversification indicator

81

Patent applications are accounted using the fractional counting method following the procedure highlighted by Maraut, Dernis, Webb, Spiezia & Guellec (2008). For each
region, patents are aggregated by technological categories, namely IPC classes (in which I include 121 technological categories). For robustness purposes, in a later stage
of the research, my objective is to replicate the same procedure using data IPC subclasses (around 600 technological categories), as well as number of employees by NACE
2 categories (using Amadeus database).
82
Xiao et al. (2016) have inspired this approach, and similarly to the authors, I use overlapping periods in order to maximize the number of available observations.
83
Beyond the fact some variables are missing for some regions and years, for a given region to be included in my sample of obse rvations in a given time period, it should
have records of patents for the first and last year of each 5 years’ time period.
84
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Sweden, Slovakia, Spain and United Kingdom.
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My main variable of interest is a diversification index. It is computed following the spirit of Xiao et al. (2016), who propose a 5 years
timespan to assess to what extent a given region acquires new industrial specializations. 85 The proposed index is implemented as
follows:
Diversificationit,t+5=

𝑥𝑖𝑡+5

(1)

𝑋𝑖𝑡

where, Diversificationit,t+5 represents how successful a given region i is in terms of diversification between year t and t+5, X it
(diversification potential) is the total number of technologies in which, as of year t, the region i did not have a specialization, and x it+5
is the total number of technological fields included in Xit in which the region i acquired a specialization (RCA>1) five years later. The
index ranges between 0 and 1, where 0 represents the case in which, at t+5 a given region i did not acquire any new specialization
compared to those already existing in the region at year t. Conversely, the value 1 indicates a situation in which region i at t+5 acquires
specializations in all technologies in which the region was not specialized at time t. In appendix I I discuss possible loopholes of this
index and a possible solution to cope with such potential problems. The solution is the computation of an alternative version of (1),
where the diversification potential is sector-adjusted. As explained in appendix I, this alternative seems to be preferable. Therefore,
in scope of my analysis when I refer to diversification I always refer to (1) computed using an adjusted diversification potential.
4.1.2. Diversity and Cooperation


Technological diversity86

In order to evaluate the existing technological diversity in a given region I propose to do so computing the inverse of the Herfindhal
Index:
Diversityit =

1

(2)

𝑛

∑

𝑁𝑖𝑧𝑡𝑁𝑖𝑧𝑡
𝑧=1 𝑁𝑖𝑡 𝑁𝑖𝑡

where N represents the number of patents, the subscripts i, z and t concern region i, technology z and year t, and n is the total number
of technologies existing in my sample. Diversityit represents the technological diversity of region i in year t. Given that I am going to
carry out inter regional comparisons over the years, and that technological structure of the regions vary largely, it would be helpful
to normalize (2) according to the following formula:
NormalizedDiversityit =

Diversityit−1

(3)

𝑛−1

The normalization guarantees that the values for my diversity index will always belong to the range [0, 1], with 0 meaning no diversity
at all, and 1 representing a perfectly diversified technological structure. In the case of total diversity, it means that in a given region i
and year t the total number of patents is equally distributed across all possible technological fields (n). Reversely, if diversity for
region i and year t takes the value 0, it means that for that region all patents are concentrated just in one technological field.


Cooperation

In order to measure the degree of cooperation among the regional actors I assess to what extent the number of patent applications
in a given region has more than one inventor. The regional affiliation of the inventors is taken into account. In this sense, to measure
Cooperation within the region, I use is the following formula:
CooperationWithinit-t+5 =

∑5𝑡=1 CPATWit

(4)

∑5𝑡=1 PATit

where CooperationWithinit-t+5 is an index representing the share of patent applications attributed to region i over the period [t, t+5]
that have more than one inventor, but all of them belong to region i. PAT it is the total number of patent applications in region i in
year t, and CPATWit is the total number of these patent applications that have more than one inventor, but whose inventors are
exclusively from region i.
To evaluate cooperation between regions, I use the formula below:
CooperationBetweenit-t+5 =

∑5𝑡=1 CPATBit

(5)

∑5𝑡=1 PATit

where CooperationBetweenit-t+5 is an index representing the share of patent applications attributed to region i over the period [t,
t+5] that have more than one inventor, being at least one of them from outside of the region i. PATit is the total number of patent
applications in region i in year t, and CPATBit is the total number of these patent applications that have more than one inventor, but
with at least one of these inventors who is affiliated to an institution not located in the region. In both cases the index ranges between
0 and 1. For the computation of these indexes, contrary to what has been done, patent applications were counted as whole counting
(Maraut et al., 2008).
4.1.3. Modes of Diversification (Relatedness, Transition, Complexity)


Average Relatedness

The objective of this indicator is to capture to what extent new specializations emerging in a given region at time t+5 are related to
the specializations that already existed in a given region at time t. In order to compute the average degree of relatedness between
the new specializations emerging in a given region i at t+5 and the technological structure prevailing in the same region at time t,
first of all I need to compute the degree of proximity (DoP) between pairs of technologies. The first step in order to do so is the
computation of the RCA (Revealed Comparative Advantage). For each year and region present in my sample of observations, the RCA
85

My approach differs from Xiao et al. (2016), in the sense that my dependent variable is a regional diversification index, and not a dummy representing the specialization
status of a given industry in a given region. Such decision is justified by my focus on evaluating the S3 performance of the regions, which I identify as their ability to diversify
over time.
86
Diversity should be distinguished from diversification. While the latter is dynamic and evaluates to what extent new varieties emerge, the former is static and measures
the existing variety of entities within a system at a given point in time.
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is computed for each individual technological field (IPC class) with at least part of a patent application attributed to it. The RCA is
computed according to the following formula:
𝑃𝐴𝑇𝑖𝑧𝑡

RCAizt = ∑𝑛

𝑧=1 𝑃𝐴𝑇𝑖𝑧𝑡

/

∑𝑚
𝑖=1 𝑃𝐴𝑇𝑖𝑧𝑡

(6)

𝑚

∑𝑖=1 ∑𝑛
𝑧=1 𝑃𝐴𝑇𝑖𝑧𝑡

where RCAizt represents the Revealed Comparative Advantage of region i, in technology z, at year t, while PAT izt is the number of
patent applications attributed to technological field z in a given region i and year t. This indicator, for a given year t and region i,
compares the regional share of patents regarding a given technology z, to the share of patents for the same technology as computed
for all other regions at time t – thus showing whether a given region, at a given time point, is relatively more or less specialized in a
given technology than the rest of the world (all other regions together). If for a given year, region, and technology the indicator has
a value greater than one, that means that region i, in year t, has a specialization in technology z.
Then, all combinations of two technological fields are established for which a given region, in a given year, has at least a share of a
patent application. Having this, the DoP between technologies composing a given pair is computed following the formula below,
where a and b represent two different technological fields:
Ωab = min {P(RCAa> 1 | RCAb> 1), P(RCAb > 1 | RCAa > 1)},
where P(RCAa> 1 | RCAb> 1)=

(7)

P(RCAa> 1 ∩ RCAb> 1)

(8)

P(RCAb > 1)

In (7) Ωab indicates the DoP between technologies a and b, while the expression P(RCAa> 1 | RCAb> 1) represents the conditional
probability of there being, in the sample, cases where technology a has a RCA>1 given that for technology b RCA>1. As regards
computing Ωab and its underlying probabilities, in the sample one observation is a pair composed of a region and a year. Overall, the
sample contains more than 2000 pairs of years (2000-2013) and regions. The DoP between two technological fields is computed on
the basis of the frequency of finding the co-occurrence of a specialization (RCA>1) in these fields, for a given region and year.
Now I am able to compute the average degree of relatedness between the new specializations emerging in a given region and its
technological structure. To do so I start constructing a density indicator inspired on the one proposed by Hausmann and Klinger
(2007), introducing however few changes on it. The density indicator I propose to compute is defined as follows:
Densityist-t+5 =

∑𝑛
𝑧=1 ΩszMizt

(9)

∑𝑛
𝑧=1 Mizt

such that:
Mizt = 1 if RCAizt > 1

(10)

Mizt = 0 if RCAizt ≤ 1
where Mizt is a dummy variable that takes the value 1 if a given region i has a specialization in technology z at moment t, and 0
otherwise. Densityist-t+5 represents the density of a given new technological specialization s emerging in region i at time t+5, by
comparison to the technological structure of specializations prevailing in region i at time t. In a nutshell, this density indicator
computes for each new emerging technological specialization s at time t+5, the average of the degree of proximity between s and
the technological specializations z existing in region i at time t. This indicator ranges between 0 and 1, where 0 represents a situation
in which the degree of proximity between s and each of the technological specializations z existing in region i at time t is 0. Reversely,
if the indicator takes the value 1 it describes a case in which the degree of proximity between s and each of the technological
specializations z existing in region i at time t is 1.
Now I propose to compute the average relatedness underlying the technological diversification process of a given region i, between
time t and t+5. I suggest it can be computed as follows:
AvgRelatednessit-t+5 =

∑𝑞
𝑠=1 Densityis

(11)

𝑞𝑖𝑡+5

such that:
qit+5 = xit+5

(12)

The AvgRelatednessit-t+5 represents the average of the densities of all technologies s in which a given region acquires a new
specialization at time t+5, while q represents the total number of new specializations that emerge in each region i in year t+5.


Transition

To measure the degree of transition of a given region, I try to evaluate to what extent specializations that exist in a given region at
time t are replaced by new specializations that emerge in a given region at time t+5 (specializations that exist in a given region at
time t+5, but did not exist at time t). To do so I use the following formula:
∑𝑛

Transitionit-t+5 = ∑𝑛𝑧=1

Lizt−t+5

(13)

𝑧=1 Eizt−t+5

such that:
Lizt-t+5 = 1 if RCAizt > 1 ˄ RCAizt+5 ≤ 1
(14)
Lizt-t+5 = 0 if (RCAizt > 1 ˄ RCAizt+5 > 1) ˅ RCAizt ≤ 1
Eizt-t+5 = 1 if RCAizt ≤ 1 ˄ RCAizt+5 > 1
(15)
Eizt-t+5 = 0 if (RCAizt ≤ 1 ˄ RCAizt+5 ≤ 1) ˅ RCAizt > 1
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where Lizt-t+5 is a dummy variable that takes the value 1 if in a given region i, a given technology z in which the region had a
specialization at time t, loses the specialization in z at time t+5. Value 0 corresponds to all other situations. Concerning Eizt-t+5, it is also
a dummy variable that takes the value 1 in case at t+5 region i has a specialization in technological field z, given that such specialization
did not exist at time t. Otherwise, this variable takes the value 0. Simplistically, Transitionit-t+5 measures the ratio between the number
of specializations that leave the region i at time t+5 (compared to time t), and the number of specializations that enter the region at
time t+5 (when compared to the specializations existing in the region at time t). Lower the value for this indicator, lower the degree
of transition verified in a given region i between moment t and t+5, and therefore higher the level of coexistence between old new
technologies.


Complexity

Here my objective is to compare the complexity of the new technological specializations emerging in a given region i at t+5, with the
complexity of the technological specializations of region i at time t. Briefly, I want to assess to what extent the diversification process
of a given region i increments the level of technological complexity that exists there. In order to do so, and inspired by Hidalgo &
Hausmann (2009), I associate complexity with non-ubiquity. This means that I assume that most complex technologies are those that
are the rarest ones, and therefore with fewer regions specialized in. Therefore, I start defining the complexity of a given technology
z at moment t as follows:
COMPLEXITYzt = 1- ∑𝑚
𝑖=1

Mizt

(16)

m

where Mizt is a dummy variable as described in (10), and m represents the total number of regions existing in my sample of
observations. Lower the value of the sum in the expression (16), lower the ubiquity of z (there are few regions specialized in z), and
higher its complexity. Therefore, I subtract the sum to one, to assure higher values of the expression (16) correspond to higher levels
of complexity.
My next step is the computation of the average complexity level of a given region i at time t. This indicator is based on the average
of the complexity of all technologies z in which the region is specialized in at moment t. I propose the computation of the indicator
as follows:
AVERAGE COMPLEXITYit =

∑𝒏
𝒛=𝟏(Mizt ∗ COMPLEXITYzt)

(17)

∑n
z=1 Mizt

As explained at the beginning, my objective is to compare the average degree of complexity of the specializations existing in a given
region at time time t, and the average degree of complexity of new specializations of a given region at t+5. I suggest establishing such
comparison through the computation of a complexity ratio, which I can compute as follows:
COMPLEXITY RATIOit-t+5 =

∑𝒏
𝒛=𝟏(Eizt−t+5 ∗ COMPLEXITYzt+5)
∑𝑛
𝑧=1 Eizt−t+5

(18)

AVERAGE COMPLEXITYit

where Eizt-t+5 is a dummy variable defined as in (14), and the numerator of the of the expression (17) represents the average of the
complexity of all technologies z in which the region is specialized in at moment t+5, and it was not at moment t.The Complexity Ratioit
represents the ratio between the average degree of complexity of the set of technologies in which the region acquires a specialization
at time t+5, and the average degree of complexity of the bundle of technologies in which region i has a specialization at moment t.
For the purpose of my research, the most interesting aspect of (18) is to understand if this ratio is above or below 1. Therefore, I
propose the construction of the following dummy variable:
COMPLEXITYt-t+5 = 1 if COMPLEXITY RATIOit-t+5 > 1
(19)
COMPLEXITYt-t+5 = 0 if COMPLEXITY RATIOit-t+5 ≤ 1
If the variable COMPLEXITYt-t+5 is equal to one, it means that technologies in which region i acquired a specialization at moment t+5
are, on average, rarer, and therefore more complex than the set of technologies in which the region had a specialization. Reversely,
if COMPLEXITYt-t+5 takes the value 0, it means that the diversification process of the region did not lead, on average, to a higher level
of complexity, when comparing to the technologies in which the region was already specialized in at moment t. In order to evaluate
the role of complexity on the diversification process of the regions, I adopt this variable in this paper.
4.1.4. Institutions and Policies


Regional Quality of Government Index

In order to compute the Regional Quality of Government Index I follow the methodology proposed by Charron et al. (2015), as well
as the strategy suggested by Rodriguez-Pose and Di Cataldo (2015) for the extension of the data for several years, according to the
following formula:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)
RQOGijt = WGIjt + (Rqogij2013 – Rqogj2013

(20)
dimension 87

where WGIjt represents the standardized simple average of the 4 relevant
of the World Bank’s Worldwide Governance
Indicators (WGI) for each country j and year t, Rqog ij2013 is the score88 from the regional survey on corruption and governance at the
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ represents country j weighted
regional level within the EU89 obtained for region i located in country j for the year 2013. Rqogj2013
(by regional population) average score from the regional survey on corruption and governance at the regional level within the EU
regarding 2013. Finally, RQOGijt represents the regional quality of government index for each region i, located in country j in year t. I

87

Voice and Accountability, Government Effectiveness, Rule of Law and Control of Corruption.
The score is the combined simple average of the standardized score for each one of the 16 questions included in the survey.
89
See https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/. This survey evaluates the quality, impartiality and level of corruption in education,
public health care and legal system prevailing in each region.
88
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standardize the index for each year, and afterwards for the whole panel database. Finally, the index is converted into a scale from 0
to 1.90
The results for the regional survey on corruption and governance at the regional level within the EU are only available for two years,
namely 2010 and 2013. The adoption of the 2013 data is related to the fact that for this year more regions are included in the dataset,
when compared to the coverage of the survey in 2010. With this approach, I am implicitly assuming that within country variations in
terms of quality of governance are time invariant, and that the only source of variation over time can occur due to between countries
differences. When data at NUTS 2 level is missing, I attributed to such territories the data available at the immediate upper territorial
level where NUTS 2 belong to (NUTS 1).91


Political ideology of the regional governments

Using as a point of departure CEMR - The Council of European Municipalities and Regions (2016), I determine for each country
included my sample of regions whether it has a regional government. In cases where regional governments exist, I also define if they
are established at NUTS 1 level, NUTS 2 level or NUTS 3 level. In Appendix II, it is possible to observe the results of this exercise by
country.
Having this information, I propose to construct for each region i a dummy variable that takes the value 1 if during each five years
period considered in my analysis the region is governed most of the years (i.e. at least 3) by a left wing government, and 0 if such
government was a right wing one. When there are changes of government, I count the first year of the new government as its first
full year in the office. Therefore, for every transition year or change of political cycle, I assume that the incumbent party leads the
government up to the end of that specific year. In Appendix, III is possible to follow all the methodological details related to the
construction of this index. While in Appendix IV is possible to find the categorization of the different political parties into right or left
wing, in Appendix V is possible to find a description of the variables used in order to determine the political ideology of the political
parties.
4.1.5. Other variables - controls


Number of Higher Education Institutions (HEIs) per 100 000 inhabitants

In order to compute the number of HEIs that exist in a given region at moment t, I use the ETER92 database as of 2013. This database
provides information on the foundation year of each HEI, as well as the year of the oldest ancestor which can be identified (this
variable is relevant when an HEI claims to descend from earlier institutions). ETER also provides data on the NUTS 2 location of HEIs.
In this sense, based on data concerning all HEIs whose foundation year or ancestor year is available, I compute the total number of
HEIs existing in a given region i at moment t93. When both foundation and ancestor years are available I consider the ancestor year
as the year in which a given HEI was founded. The data on the number of inhabitants in each region is extracted from Eurostat regional
statistics.


EU support to the regions – Regional investments from the European Regional Development Fund (ERDF) and from the
Cohesion Fund (CF)

DG Regio provides data concerning regional ERDF and CF investments for the period from 2000 up to 2013. However, such data for
each NUTS 2 is not disaggregated by year, but simply by programming period (2000-2006 and 2007-2013). Moreover, as highlighted
in Ciffolilli et al. (2015) the most adequate way to compare data from the two programming periods is to use investment
commitments and not actual expenditures94. Therefore, for each region95 and programming period I collected data on investment
commitments by category,96 as well as total investment commitments. Taking into account that my sample covers exactly the period
from 2000 up to 2013, I assume that the EU regional investments from ERDF and CF from each programming period essentially affect
a given region in those periods, in which most years are coincident with the years included in a given programming period. In this
sense, I assume that the first 5 periods of my dataset are affected by the programming period 2000-2006, while the last 5 periods
are mainly affected by the programming period 2007-2013. Therefore, the data on EU regional investment commitments for a given
region is time invariant for the first and last 5 periods included in my analysis. The only source of time variation can be found between
the first 5 periods and the last 5 ones. As the data on commitments is only available in nominal terms, following Rodriguez-Pose &
Fratesi (2004) I compute the percentage of such nominal commitments as a share of the cumulated GDP PPS at current market prices
over each programming period.


Other controls - Eurostat regional statistics

Finally, I also control for the regional stock of human capital (Percentage of Population aged 25-64 with tertiary education), the
economic performance of the region (Unemployment Rate among individuals that are 15 years or older), the level of economic
development (Gross domestic product per capita at current market prices in Purchasing power standard - PPS), and a proxy for the
regional investments in innovation (Total intramural R&D expenditure as percentage of GDP). I collect all these variables for each
90

The conversion into a scale from 0 to 1 is done as follows, adopting the formula suggested by the World Bank Worldwide Governance Indicators: RQOGijt_0_1 = (RQOGijt
-min) / (max-min)
91
For Belgium, Germany, Greece, Hungary, Sweden and United Kingdom data on the scores from the regional survey on corruption and governance at the regional level
within the EU is only available at NUTS 1 level.
92
European Tertiary Education Register
93
In ETER no disaggregated information is provided within each HEI. This fact implies that my methodology only accounts the number of HEIs headquarters that are located
in a given region. In case of HEIs divided into multiple campuses in different regions, I do not have information about the foundation year of each subunit. As a consequence,
for some regions, the number HEIs per region can be underestimated. However, in spite of this shortcoming underlying this database I deem that my variable constitutes
a good proxy for the number of HEIs existing in each region at given moment t.
94
This is because for 2000-2006 expenditure data was not available and payments were estimated using the absorption rates by country and fund. Nevertheless, I believe
that commitments can work as good proxy for the total support received by a given region from the EU.
95
For Denmark only NUTS 1 data was available. NUTS 2 data was estimated attributing to each region the same share of the funding by category that were attributed for
the programming period 2007-2013.
96
12 categories as considered, namely Business support, Energy Environment and natural resources Human resources, IT infrastructure and services, Other, Research and
Technology, Social infrastructure,Technical assistance, Tourism & Culture, Transport infrastructure, and Urban and rural regeneration
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region at the beginning of each period (time t). In Appendix VI is possible to find a detailed description of the procedures adopted in
order to deal with Eurostat missing observations.
4.2. Descriptive Statistics
In table 2 is possible to observe the descriptive statistics of most of the variables that are used in this analysis. Concerning my main
variable of interest (Diversification), it ranges between 0.0085 and 0.4590. The minimum can be observed in Valle D’Aosta (ITC2) for
the period 2007-2011. The maximum concerns Lombardia (ITC4) for the period 2003-2007. The average value is equivalent to 0.15
and the standard deviation 0.06.
Table 2. Descriptive Statistics
Variables
Diversification
NormalizedDiversity
CooperationWithin
CooperationBetween
AvgRelatedness
Transition
Complexity
RQGO
Left wing
HEIs
EU regional support
Un_rate
Tertiary_edu
GDPpc
R&D

N
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
1940
2240
2240
2240
2240
2240
2240

mean
0.15
0.10
0.05
0.14
0.24
1.08
0.68
0.58
0.48
0.44
0.00
8.00
22.61
23290.10
1.47

max
0.46
0.35
0.50
0.83
0.43
9.00
1.00
0.82
1.00
2.77
0.05
27.30
50.80
83112.70
12.19

min
0.01
0
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
3.70
4100.00
0

std dev
0.06
0.06
0.05
0.10
0.03
0.62
0.47
0.15
0.50
0.36
0.01
4.62
7.99
8546.87
1.15

In table 3 I report the number of new technological specializations at time t+5 (in comparison to time to time t), by period and RCA
(Revealed Comparative Advantage) of the technology at time t. As it is possible to conclude, taking into account my panel of
observations, in most cases, new specializations that emerge at time t+5 concern technological areas not present in the region at
time t (RCA=0). This leads to the conclusion that most of the new specializations constitute completely new technological fields in a
given territory, not simply deriving from the strengthening of a given region in technological fields already existing there at time t.
Another interesting finding that can be observed in table 3 is that the emergence of new specializations seems to be evenly
distributed across all periods. In this sense, a preliminary analysis to the whole data does not seem to indicate the existence of any
time fixed-effects at work. Otherwise, it would be possible to observe huge discrepancies in the distribution of new specializations
over the years.
Table 3. Number of new technological specializations at time t+5 (in comparison to time to time t), by period and RCA of the
technology at time t
Periods
2000-2004
2001-2005
2002-2006
2003-2007
2004-2008
2005-2009
2006-2010
2007-2011
2008-2012
2009-2013
Total

RCA=0
2161
2211
2157
2237
2134
2209
2132
2080
2129
2096
21546

0<RCA≤0.25
102
92
102
111
122
102
104
104
85
109
1033

0.25<RCA≤0.5
226
247
243
242
243
243
249
258
267
260
2478

0.5<RCA≤0.75
267
267
303
312
279
283
310
329
304
290
2944

Finally, in table 4 I report the correlation matrix.
Table 4. Correlation Matrix
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0.75<RCA≤1
312
274
321
308
312
300
310
318
335
352
3142

RCA≥0
3068
3091
3126
3210
3090
3137
3105
3089
3120
3107
31143
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In order to test the previously stated hypotheses I propose the adoption of the following model:
Ln (

Diversificationit,t+5
1−Diversificationit,t+5

)= α + β1 NormalizedDiversityit +

β2 CooperationWithinit-t+5 + β3 CooperationBetweenit-t+5β4 AvgRelatedness_2it-t+5

(21)

+ β5 Transitionit-t+5 + β6 Complexityit-t+5 + β6 RQOGijt + β7 Leftit-t+5 + β8 Cit + εit
My dependent variable results from the application of a logit transformation to my main variable of interest (the degree of
diversification). Such transformation is needed because the degree of diversification (Diversification it,t+5) is an index bounded
between 0 and 1 (but as it can be observed in table 2 it never takes either the value 0 or 1). 97 A linear model with the degree of
diversification as dependent variable would be likely to disregard the nature of the index (that ranges between 0 and 1). For the sake
of simplicity in the interpretation of the results, if I consider Diversificationit,t+5 as the degree of diversification, then 1Diversificationit,t+5 can be interpreted as the opposite of the degree of diversification (i.e. the degree of non-diversification).
Therefore, my dependent variable can be interpreted as the natural logarithm of the ratio between the degree of diversification and
the degree of non-diversification experienced by a given region i between time t and t+5. 98
The explanatory variables in equation (21) are defined as above, and Cit is a vector of control variables (as described in section 4.1.5)
in region i and year t. Concerning α, it represents a constant, while εit represents the error term which accounts for all other omitted
variables (other relevant explanatory variables not included in my model). The parameters β are those that I want to estimate in
order understand the expected impact of each of my explanatory variables on the diversification performance of each region. In
order to do so, I intend to explore the panel characteristics of the dataset, therefore I adopt a Fixed-Effects approach. However,
taking into account that my diversification index is measured for different overlapping periods (2000-2004, 2001-2005, 2002-2006
etc.), it seems reasonable to consider that the diversification outcome observed in a given period, for given region, can also depend
on the diversification outcome observed in the previous period (each 5 years period comprises 4 years of the previous period). In this
sense, I also test a model specification in which one of the explanatory variables of (21) is the lagged version of the dependent
variable.
In such case, in order to estimate β I propose to run a dynamic panel model, and to estimate the relevant coefficients using the
general method of moments (GMM) following Arellano and Bond (1991). This approach is commonly identified as difference GMM,
and it was implemented using the stata xtabond2 command, and following the guidelines suggested by Roodman (2009) 99. In order
to estimate the dynamic panel model, I considered that all variables that are measured throughout the same period of my
diversification index (i.e. between t and t+5) could be potentially endogenous. These variables are CooperationWithinit-t+5,
CooperationBetweenit-t+5, AvgRelatednessit-t+5, Transitionit-t+5 and Complexityit-t+5. The remaining variables, most of them measured
at the beginning of each 5 years period (i.e. at time t), are considered exogenous. The only exception is NormalizedDiversityit, which
I assume as a predetermined variable. It means that I assume that diversity (which is measured at time t) is not correlated with the
error term at time t (as the error term accounts for unobserved factors that explain diversification between t and t+5). However, I
assume that is reasonable to think there can be a correlation between diversity at time t, and the lagged values of the error term.
The past outcome of diversification can have an impact on the current technological diversity existing in a given region.

6. RESULTS
Table 5 shows the Fixed Effects and the difference Arellano and Bond GMM estimation results of equation (21). In both situations,
estimations were carried out including time fixed effects. In each case, in specification (i) and (ii), I present my baseline model as
proposed in (21). The only difference between specifications (i) and (ii) is that the first does not include the variable left, while the
second one includes it.100 Looking at the Fixed Effect estimation results for specification (i), it is possible to observe that diversity has
a positive and statistically significant impact on the technological diversification outcome of a given region. For instance, taking into
account my baseline model it seems that an increase of 0.1 in the value of the technological diversity would lead to an improvement
of the ratio between the degree of diversification and the degree of non-diversification of the regions (hereafter ratio) of 16.2%.101
However, cooperation (neither within the region, nor between regions) seems not to be statistically significant at 0.1 level. Overall,
these results seem to be robust to both Fixed Effects and Arellano Bond estimation methods. Moreover, even in most of the other
specifications of the model that were used, these results also seem to be binding.
Keeping the focus on my baseline model, now I turn my attention to the set of variables that represent different modes of
diversification. In this case, relatedness and transition have a negative and statistically significant impact on the diversification
performance of a given region, while complexity seems not to be statistically significant to explain the diversification path of a given
region. For instance, taking into account my baseline model it seems that decreasing the degree of relatedness or the degree of
transition of a given region by 0.1 could lead to an increment of the ratio equivalent to 17.7% and 4.37%, respectively. These results
indicate that those regions that opt to diversify into more unrelated technologies (compared to those technological specializations
prevailing in a given region in previous periods) are more successful in their diversification performance. Moreover, those regions
where it is verified a higher degree of coexistence between new and old technological specializations, also seem to present a better
diversification performance. These results also seem to be robust to the different specifications of the model and estimation methods
used. Nevertheless, as shown in table 5, when I use the Arellano Bond estimation method, the magnitude of the impact of relatedness

97

An alternative approach to cope with this fact would be the estimation of Generalized Linear Model with a binomial distribution and a logit link function (fractional logit).
This interpretation is just a simplification that later will help me interpreting the results.
System GMM was also implemented however, I failed to reject the inexistence of an autocorrelation of order 2, reason why I decided to proceed just with the difference
GMM Arellano and Bond.
100
The variable left is tested separately because it only covers 1940 observation, while our sample includes 2240.
101
An improvement of the ratio necessarily implies an improvement of the degree diversification. However, the magnitude of the improvement of the degree of
diversification is lower than the magnitude of the improvement of the ratio.
98
99
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on diversification is substantially higher. Anyway, these results show that the modes of diversification have an impact on the
diversification performance of the regions. Therefore, I am able to accept my hypothesis H2.
Concerning the set of variables included in the institutions and policies axis, taking into account the baseline model and the Fixed
Effects estimation, I obtain a counterintuitive result concerning the quality of regional government. According to the obtained results,
this variable seems to have a negative and statistically significant impact on the diversification performance of the regions. In the
case of the variable left, both in specification (i) or (ii), there is no evidence suggesting that left wing economic policies have an impact
on the diversification performance of the regions. However, table 5 shows that when the estimation is carried out through GMM
Arellano Bond, the fact a given region has a left wing government has a positive and statistically significant impact on the
diversification performance of the region. On average, the fact that a given region has a left wing government increases its
diversification performance by 9.6%, when compared to regions with right wing governments. Concerning the quality of regional
governments, in the case of Arellano Bond, this variable reveals not to be statistically significant. This fact leads me to reject the
hypothesis H3.1. in which I assumed that the quality of regional government would have a positive impact on the diversification
performance of the regions.
Finally, concerning the control variables, it seems that the number of HEIs per 100 000 inhabitants, the total EU regional funds
received by a given region, and the share of regional population with tertiary education have a positive and statistically significant
impact on the technological diversification outcome of a given region. Curiously, the unemployment rate and GDP per capita, in the
Fixed Effects estimation, present both a negative and statistically significant impact on the diversification performance of the regions.
These results change slightly hinging on the estimation method and model specification used.
Table 5. Estimation results – Fixed Effects (fe) and Difference Arellano and Bond GMM (dp)

normalized_diversity
Coop_within
Coop_between
average_relatednes~2
transition
complexity
QOG_std_0_1
heis_pc
total_EU_support
un_rate
hig_edu
gdp_pc
rd

fe(i)
b/se

fe(ii)
b/se

fe(iii)
b/se

fe(iv)
b/se

dp(i)
b/se

dp(ii)
b/se

dp(iii)
b/se

dp(iv)
b/se

1.619506***
(0.192)
-0.122283
(0.193)
0.071464
(0.111)
-1.768338***
(0.294)
-0.436747***
(0.009)
0.001561
(0.012)
-0.696279***
(0.236)
0.355964***
(0.094)
11.844442***
(1.570)
-0.013462***
(0.003)
0.013196***
(0.004)
-0.000011**
(0.000)
0.004473
(0.017)

1.534117***
(0.202)
-0.177370
(0.199)
0.076708
(0.119)
-1.969999***
(0.317)
-0.439216***
(0.010)
0.002546
(0.013)
-0.711383***
(0.263)
0.403480***
(0.123)
12.781758***
(1.729)
-0.012140***
(0.003)
0.011976***
(0.004)
-0.000013**
(0.000)
0.001309
(0.018)
0.032376
(0.021)

1.134177***
(0.237)
-0.682446***
(0.252)
0.068331
(0.111)
-1.775160***
(0.293)
-0.437582***
(0.009)
0.001396
(0.012)
-0.628586***
(0.236)
0.352527***
(0.094)
11.538467***
(1.568)
-0.012901***
(0.003)
0.013217***
(0.004)
-0.000011**
(0.000)
0.005820
(0.017)

1.307275***
(0.241)
-0.167216
(0.199)
0.080542
(0.119)
-1.962731***
(0.317)
-0.439140***
(0.010)
0.002062
(0.013)
-0.740653***
(0.263)
0.409573***
(0.123)
12.789111***
(1.728)
-0.011974***
(0.003)
0.012247***
(0.004)
-0.000013**
(0.000)
0.002005
(0.018)
-0.020092
(0.037)

1.715163***
(0.403)
-0.632063
(0.449)
0.209120
(0.242)
-4.712728***
(0.873)
-0.414112***
(0.034)
-0.013500
(0.032)
-0.456124
(0.443)
0.593883***
(0.213)
13.760839***
(4.073)
-0.011268**
(0.005)
0.010298*
(0.006)
-0.000006
(0.000)
0.007580
(0.015)

1.545995***
(0.455)
-0.507819
(0.480)
0.078934
(0.239)
-5.029473***
(0.908)
-0.418673***
(0.036)
-0.011315
(0.037)
-0.624965
(0.450)
0.400145*
(0.230)
14.920258***
(5.149)
-0.010577*
(0.005)
0.013407**
(0.007)
-0.000009
(0.000)
0.008436
(0.019)
0.095924***
(0.036)

0.718695
(0.600)
-1.448338**
(0.635)
0.148646
(0.245)
-4.895063***
(0.911)
-0.414425***
(0.033)
-0.007941
(0.034)
-0.676852
(0.462)
0.442814**
(0.217)
15.463937***
(5.895)
-0.009693*
(0.005)
0.011470*
(0.007)
-0.000004
(0.000)
0.007048
(0.015)
0.091106**
(0.038)
14.648536*
(8.701)

0.919567
(0.566)
-0.568333
(0.522)
0.023710
(0.235)
-4.980898***
(0.964)
-0.396420***
(0.034)
-0.008792
(0.031)
-0.525464
(0.390)
0.377283
(0.264)
14.549685***
(5.322)
-0.009467*
(0.005)
0.016707***
(0.006)
-0.000013
(0.000)
0.000581
(0.016)
0.003745
(0.090)

left_wing
coop_div_within

10.856983***
(3.141)

left_div

0.472326*
(0.273)

L.addiv
Constant

R-sqr
AR(2) - pvalue
Sargan Test - pvalue
Hansen Test - pvalue
N

-0.828870***
(0.197)

-0.706389***
(0.222)

-0.837839***
(0.196)

-0.672078***
(0.222)

0.558

0.546

0.561

0.547

2240

1940

2240

1940

0.022122
(0.026)

0.023329
(0.027)

0.021501
(0.029)

0.503915
(0.717)
0.013848
(0.028)

0.544
0.000
0.990
1792

0.457
0.000
1.000
1552

0.501
0.000
1.000
1552

0.460
0.000
1.000
1552

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Regarding specification (iii), I use it to test hypotheses H1.1 and H1.2. I do so adding to my baseline model the interaction between
cooperation within the region and diversity. Specification (iv) is used to test hypothesis H3.2, adding to the baseline model the
interaction between the dummy variable left and diversity. In these cases, more interesting than to look at table 5, is to observe table
6 that shows the impact of the different variables of interest on diversification for different levels of the variable used for the
interaction with the variable of interest. In specification (iii), according to both estimation methods, I can find that higher levels of
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cooperation increase the positive impact of diversity on the diversification performance of the regions. However, in the case of the
Fixed Effects estimation, even when cooperation within the region is null, diversity has a positive and statistically significant impact
on diversification. Therefore, I am only able to accept in part hypothesis 1.1. Concerning the impact of diversity on cooperation
within the region, in the case of the Fixed Effects estimation, for the highest levels of diversification, cooperation has a positive and
statistically significant impact on diversification. However, this does not happen in the absence of diversity or when the value of
diversity belongs to the lower quartiles of the distribution. Moreover, when the estimation method is the difference GMM, it is also
not possible to find a statistically significant impact of cooperation within the region for different levels diversity. In this sense, these
results only allow me to corroborate hypothesis 1.2 in part. Finally, when I interact the variable left with diversity, table 6 shows that
the variable left has only a positive and statistically significant impact on diversification for the highest levels of diversity. This result
allows me to validate my hypothesis H3.2.
Table 6. The effect of a given explanatory variable, on the dependent variable, for different values of the interaction term
Variable

Diversity

CooperationWithin

Left wing

FE - Marginal effect of the variable
on the dependent variable
1.1341765
1.3053551
1.4860288
1.8081003
6.5626682
-0.6824455
-0.0840465
0.327575
0.8388055
3.0982802
-0.0200923
0.0072194
0.0261239
0.0474832
0.1443856

***
***
***
***
***
***

**
***

**
**

Difference GMM - Marginal effect
of the variable on the dependent
variable
0.7186953
0.9353103
*
1.1784654
***
1.5697136
***
8.0429636
**
-1.4483384
**
-0.5201345
0.0671494
0.7061909
3.6527194
0.003745
0.0356756
0.0558784
*
0.0778617
**
0.1792234

Assumption for the interaction term
CooperationWithin=0
CooperationWithin=Q1
CooperationWithin=Q2
CooperationWithin=Q3
CooperationWithin=max
Diversity=0
Diversity=Q1
Diversity=Q2
Diversity=Q3
Diversity=max
Diversity=0
Diversity=Q1
Diversity=Q2
Diversity=Q3
Diversity=max

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

7. CONCLUSIONS
In this paper, I have argued that the concept of S3 is strongly associated with the idea of diversification. I have investigated the drivers
of technological diversification at EU regional level, using as main explanatory variables some aspects that are commonly discussed
in the scope of the S3 literature, namely cooperation and diversity, modes of diversification, and institutions and policies.
My results support that the level of technological diversity that exists in a given region has, per se, a positive impact on the
diversification performance of the regions. This means that regions that present higher levels of technological variety are more likely
to present superior diversification performances. However, such impact of diversity on diversification is stronger higher the degree
of collaboration that exists within a given region. Concerning cooperation within the region, it seems that it only contributes towards
technological diversification in the presence of high levels of technological diversity. This conclusion supports the thesis that the
exchange of ideas between different agents is relevant only in the context of a diversified environment, where different sorts of ideas
flow and recombine to originate new knowledge. Otherwise, the risk of lock-in seems to be real.
Similarly, I have also found evidence that left-wing governments (that are usually more in favor of governmental economic
interventions in the market) have only a positive impact on the diversification performance of the regions in the presence of high
levels of technological diversity. I interpret this fact, also as the need of a minimum degree of variety of knowledge and ideas in order
to allow any partnership between public and private agents to be successful in creating new knowledge and ideas.
These conclusions seem extremely relevant to improve our understanding about S3 in European regions. First, diversity plays a very
relevant role in any S3 process, not only because of its direct impact on diversification, but also due to the impact it exerts through
other mechanisms. This is especially important for very specialized regions. One of their main efforts should concentrate on the
diversification of their knowledge structure. Such process does not need to be necessarily carried out endogenously, and it can be
made importing knowledge and capacities from other regions (see the case study of the region of Møre and Romsdal in Asheim and
Grillitsch, 2015). Once the region has a minimum level of diversity, the process of diversification benefits both from the existence of
more diversity and cooperation. Higher the levels of the variables, more fruitful should be the outcome. Moreover, the fact that we
find that left wing governments have a positive impact in the process of regional diversification also supports the idea that policy
makers intervention in the process is relevant and required. This is not to say that diversification should be central planned by the
policy makers. The fact that a minimum degree of diversity is required clearly rejects such ideas. This simply means that the
intervention of the policy makers in cooperation with a diverse pool of other stakeholders may have a positive impact on the
diversification outcome of the regions.
Finally, concerning the modes of diversification, I find evidence that both relatedness and transition have a negative impact on the
diversification performance of the regions. On the one hand, it means that regions, whose diversification strategies rely on the
development of new specializations more closely related to the structure of technological specialization that already existed in the
region, seem to be less successful in terms of diversification. This idea supports those visions that argue that exploring persistently a
related diversification path can lead to a lock-in situation (Frenken, 2016). Taking into account those that argue regions are more
likely to diversify into related technologies (Xiao et al., 2016; Boschma et al., 2013), my results simply mean that although such
diversification pattern is more likely (and easier), overall, those regions that follow such strategy perform worse than regions that
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explore unrelated patterns of diversification. On the other hand, the negative impact of transition seems to support the idea that
regions in which new and old specializations coexist are more successful diversifying into new technologies. Therefore, old regional
specializations and their persistence in the regions seem to be important for the development of new ones.
These finds have also important implications for the concept of S3. The first one is that those priorities in which a given region aims
at creating new specializations should not replace the old ones. It seems to be beneficial for regions not to abandon old
specializations, as they seem to foster regional diversification. The second important implication is that in light of the negative impact
of relatedness on diversification, S3 should start shifting its focus from a perspective strongly dominated by a related diversification
approach, to a more balanced perspective where both related and unrelated diversification are contemplated. Such perspective
would take into account the fact that is easier for regions to diversify into related activities, but also the lock-in risks associated with
a persistent exploitation of such mode of diversification. For instance, Frenken (2016) points out that related diversification processes
imply low risks, suggesting therefore that such sort of innovations will take place even if there are no policies fostering it. In this
sense, the author argues that innovation policies (like S3) should be more focused on the promotion of unrelated diversification
processes, which are rarer and more difficult to be achieved.
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Appendix I – Possible limitations of the dependent variable
I admit two possible loopholes underlying the proposed indicator and its construction. The first one concerns the possibility that the indicator
overestimates, by construction, the diversification performance of the regions with more patents. In order to check this possibility I compute the
existing correlation between my indicator for each region and time period and the number of patent applications in region i at time t. However, this
is not the case (see table A1).
Another potential problem related to this indicator is the fact that it can be biased towards those regions with a lower diversification potential,
overestimating their diversification performance. To investigate if this is the case, in table 1 I compute the correlation between the numerator
(number of new specializations at time t+5) and the denominator (diversification potential) of my indicator. It is possible to observe a moderate
negative and statistically significant (at 0.01 level) correlation between both variables (-0.45). It means that in my sample of observations, to some
extent, there is coincidence between those regions in which more new specializations emerge at time t+5, and those with lower diversification
potential. This is against the spirit underlying the construction of (1). In fact, the idea underlying the construction of (1) is to take into account the fact
that regions with higher diversification potential, could, eventually, create more new specializations than other regions. In this sense, I proposed a
ratio in order to avert the introduction of a penalty on those regions with lower diversification potential. However, what is happening is exactly the
contrary.
In order to mitigate this problem, I adapt the methodology proposed by Audretsch and Fritsch (2002) and Xiao et al. (2016) and I compute an adjusted
diversification indicator. This indicator differs from (1) in the sense that the diversification potential of each region i and year t (denominator) is sector
adjusted. I compute the number of specializations existing in each region if all of them would have a similar (equal to the average) technological
structure. With this exercise, my main objective is to attribute a higher / lower diversification potential to those regions whose technological structure
is more abundant in technologies where specializations are more / less likely to occur. The computation of the sector-adjusted diversification potential
are described in the following 5 steps:
Step 1: Computation of the expected number of patents / employees for each region i, technology z and year t
E(Nizt) = Ni Szt
(1A)
such that:
Nit = ∑𝑛𝑧=1 𝑁𝑖𝑧𝑡
(2A)
Szt =

𝑁𝑧𝑡
𝑁𝑡

=

∑𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖𝑧𝑡

(3A)

𝑚

∑𝑖=1 ∑𝑛
𝑧=1 𝑁𝑖𝑧𝑡

where N represents the number of patents, the subscripts i and z concern region i, technology z and year t, and m and n are the total number of
regions and technologies existing in my sample, respectively. E(Nizt) is the expected number of patents for each region i, technology z and year t, Nit
represents the total number of patents in region i at time t and Szt refers to the world (all regions) share of patents for technology z at time t.
Step 2: Computation of the expected number of specializations for each region i in year t
E(Specit) = ∑𝑛𝑧=1 E(Nizt) E(SpecRate zt)]′
(4A)
such that:
E(SpecRatezt) =

NewSpeczt
𝑁𝑧𝑡

=

∑𝑚
𝑖=1 NewSpecizt

(5A)

∑𝑚
𝑖=1 Nizt

[E(Nizt) E(SpecRate zt)]' = 1 if E(Nizt) E(SpecRate zt) ≥ 1
(6A)
[E(Nizt) E(SpecRate zt)]' = 0 if E(Nizt) E(SpecRate zt) < 1
where E(Specit) is the expected number of specializations in region i and year t. Concerning E(SpecRatezt), it is the ratio between the number of
specializations in technology z at time t, considering all regions included in my sample, and the number of patents in technology z at time t, again
taking into account all regions included in my sample of observations. Condition (6A) is added to take into account the fact that the specialization
status of a given region in a given technology z ([E(Nizt) E(SpecRate zt)]' ) is a dummy variable that takes the value 1 if a given region i is specialized in
z and 0 otherwise.
Step 3: Computation of the number of specializations caused by the existing differences between the technological structure of each region and the
average technological structure prevailing in all regions
Difit = ∑𝑛𝑧=1[[Nizt E(SpecRate zt)]′ − E(Specit) ]
(7A)
such that:
[Nizt E(SpecRate zt)]' = 1 if Nizt E(SpecRate zt) ≥ 1
(8A)
[Nizt E(SpecRate zt)]' = 0 if Nizt E(SpecRate zt) < 1
where Difit represents the number of specializations in region i and year t that are attributed to the existing differences between the technological
structure of region i at t and the average technological structure prevailing in all regions in year t.
Step 4: Computation of the sector adjusted number of specializations in each region i in year t
AdjustedSpecit = ∑𝑛𝑧=1 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑧𝑡 - Difit
(9A)
such that:
Specizt = 1 if RCAizt > 1
(10A)
Specizt = 0 if RCAizt ≤ 1
where AdjustedSpecit represents the total number of sector adjusted specializations in region i and year t, Specizt is dummy variable that can be
interpreted as the specialization status of a given region i in technology z in year t, taking the value 1 if a given region i has Revealed Comparative
Advantage (RCA) greater than 1 and 0 otherwise.
Step 5: Computation of the sector adjusted diversification potential for each region i in year t
AdjustedDivPotentialit = n - AdjustedSpecit
(11A)
where AdjustedDivPotential is the sector adjusted diversification potential of a given region i in year t.
In table A1, comparing the results for the correlation between new specializations and the diversification potential (adjusted and non-adjusted) is
possible to verify that the problem described above is, at least, in part mitigated (the correlation between the adjusted diversification potential and
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the number of new specializations is -0.24). When I compute (1) using the adjusted diversification potential, now I find a weak and statistically
significant correlation between diversification and the number of patents. However, given the strength of the correlation this fact does not seem to
be a problem.

Diversification
1
Adjusted Diversification
0.9280***
N patents at t
0.0020
N new specializations at
0.9497***
t+5
Diversification Potential
- 0.6764***
Adjusted Diversification
- 0.3904***
Potential
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

1
0.1879***

1

0.9051***

- 0.0715*** 1

Adjusted
Diversification
Potential

Diversification
Potential

N new
specializations at
t+5

N patents at t

Adjusted
Diversification

Diversification

Table A1. Correlation Matrix Diversification / Adjusted Diversification and other potentially relevant variables for the construction of
these indicators

- 0.6010*** - 0.2469*** - 0.4521*** 1
- 0.5916*** - 0.5990*** - 0.2427*** - 0.6827*** 1

Appendix II – Regional governments
Country
Regional government
NUTS level of regional government
Austria
1
2
Belgium
1
1
Bulgaria
0
na
Croatia
1
3
Cyprus
0
na
Czech Republic
1
3
Denmark
1
2*
Estonia
0
na
Finland
0**
na
France
1
2
Germany
1
1
Greece
1***
2***
Hungary
0
na
Ireland
0
na
Italy
1
2
Latvia
0
na
Lithuania
0
na
Luxembourg
0
na
Malta
0
na
Netherlands
1
2
Norway
1
3
Poland
1
2
Portugal
0****
na
Slovakia
1
3
Spain
1
2
Sweden
1
3
United Kingdom
0*****
na*****
* The current regional structure (constituted by 5 regions /NUTS2) is in force since January 2007. Before it, the regional structure was based on
counties, which were equivalent to Danish NUTS 3 according to the NUTS 2003 classification.
** There are two exceptions: the region of Kainuu and the Aland Islands. Aland Islands region does not integrate our panel, while Kainuu is a
single NUTS 3 region, and therefore such information is not considered in our analysis
*** The current regional structure (13 regions /NUTS 2) is only in force since the end of 2010. Previously, there were 51 perfectures (equivalent to
NUTS 3). However, we assume that perfectures and their governing organs did not play the role of a regional authority, reason why we assume
that in Greece regional authorities exist only since end of 2010.
**** There are two exceptions: Regiao Autonoma dos Acores (not included in our panel) and Regiao Autonoma da Madeira (which is included in
our panel and therefore we assume that this region has a degree of decentralization equal to 1).
***** Although in UK there are no regional authorities we assume that the Nathional Assemblies of Wales, Scotland and Nothern Ireland can be
considered as expressions of certain regional autonomy for these NUTS 1 that integrate the UK. Therefore, for NUTS2 belonging to these NUTS 1
we assume a degree of decentralization equal to 1.

Appendix III – Construction of the Left wing variable
In order to compute this variable I considered exclusively regions where regional governments exist at a NUTS level equal or lower than 2. Moreover,
countries whose regional structures suffered reforms during the period from 2000 up to 2013, leading to an increase / decrease in the degree of
decentralization were also excluded from the scope of this analysis (see Appendix I).
For those regions whose regional governments exist at NUTS 2 or NUTS 1 level, it was collected data on the political parties leading each regional
government during the period from 2000 up to 2013. The point of departure was the database on regional elections elaborated by Schakel (2013).102
Among other data, this database provides information on the total number of seats of each regional assembly, as well as the number of seats each
political party achieved in each regional election. However, such database presents two problems for the construction of the proposed variable. On
102

https://www.arjanschakel.nl/regelec_dat.html
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the one hand, it only covers a limited number of European countries.103 On the other hand, it is very common to find cases, in which no political party
obtains the majority of the seats in a given regional assembly, being unclear what party leads a given regional government. Therefore, the information
available in this dataset was most of the times complemented with the name of the leader of a given regional government and his or her political
affiliation. I assumed that the political affiliation of the leader of a given regional government or the political parties supporting such leader could be
a good proxy to determine the most prominent political party defining the policies of a given region during a given regional political cycle. I collected
this information manually. Different sources were used, and in most cases to find the relevant information, it was necessary search on the web the
designation of the head of regional governments in each country, either in English or in the respective national language.104
For regions where there are no regional governments, I assumed that regional policies are mostly determined at national level. Therefore, I assume
that the political party governing the country where these regions are located could be a good proxy to determine the most relevant political party
determining the regional policies adopted in a region during a given time period. In order to determine the political party governing each country I
use the World Bank Database of Political Institutions. In this database, for each country and year is possible to obtain the name of the political party
of the chief of the executive. If this information is not available (because the chief of executive is independent), I use as a proxy the name of the
largest government party.105 Then, I assume that the most relevant party that governs the country leads the regional policy decisions concerning all
regions in the country. Similarly, when regional governments exist at NUTS 1 level, the same regional government is attributed to all NUTS 2 that
integrate a given NUTS 1.
As result of the previously mentioned steps, it was elaborated a list of all political parties that in each country led a regional or national government
during the period from 2000 up to 2013 (see appendix IV). The most challenging task was to determine for each of these parties their political ideology.
In order to do so I used the Manifesto Project Database, which provides data on parties’ policy positions (concerning different respects) that derives
from a content analysis of parties’ electoral manifestos. Given the objective of this paper, I restricted the determination of political parties’ ideology
to the party orientation with respect to economic policy. In this sense, I used the analytical variables available in the Manifesto Project Dataset (2016)
concerning the Economic domain (per401-per416). “These variables indicate the share of quasi-sentences in the respective category calculated as a
fraction of the overall number of allocated codes per document” (Manifesto Project Dataset, 2016). Therefore, each one these variables, for each
year measures the adherence of a given political party to certain economic policy stances.106 For the period from 1996 up to 2015 I compute the
average of value of an indicator to measure to what extent a given political party is left wing or right wing. The indicator is computed as follows,
following the same spirit as Manifesto Project Dataset (2016):
RILE = per401 + per402 + per407 + per414 - (per403 + per404 + per406 +
+ per409 + per412 + per413 + per415)
(12A)
In (12A) the variables per401, per402, per407, per414 are those that are more closely related with right wing economic policy stances, while the
remaining variables are considered to be more related to left wing economic policy stances. In this sense, if the indicator takes positive values for a
given political party it indicates, predominantly, the adherence of that party to right wing economic policy stances. Reversely, negative values for the
indicator indicate that the economic policy stances of a given political party are predominantly aligned with the left wing (see in Appendix V the
variables description).
In order to determine the political ideology of a given political party I propose the adoption of the following formula:
Left = 1 if RILE < 0 ˅ (RILE > 0 ˄ MEDIAN>0 ˄ RILE≤ MEDIAN)
(13A)
Left = 0 if RILE > 0 ˅ (RILE < 0 ˄ MEDIAN<0 ˄ RILE> MEDIAN)
where, Left is a dummy variable that takes the value one if a given political party is left wing, and 0 if it is right wing. The MEDIAN refers to the median
value of the RILE computed from all political parties integrating the political landscape of a given country during the period from 1996-2015.107 The
objective of the second condition is to allow that in countries whose political landscape is biased towards the left / right (MEDIAN<0 / MEDIAN>0),
political parties whose RILE is negative / positive, can be considered right / left taking into account their position in comparison to the remaining
political parties.
This method allowed the classification of almost all political parties. For the few exceptions that did not integrate the Manifesto Project Database,
their ideology was determined on case-by-case basis, using their national affiliation to a party integrated in the database or the political ideology of
certain Political Alliances included in the database and integrated by such parties. In most cases, when governments were the result of political
coalitions, it was verified a coincidence in terms of political ideology of the different parties integrating such coalition. When this was not the case, it
was computed an average of the RILE of the different parties supporting a given government, and then the ideology of such government was
determined as proposed in (13A).

Appendix IV – List of political parties and their political ideology
Country
Austria

Belgium

Bulgaria

Cyprus
Estonia
France

Political Party
Alliance for the Future of Austria (BZÖ)
Austrian People's Party (ÖVP)
Freedom Party of Austria (FPÖ)
Social Democratic Party of Austria (SPÖ)
Christian Democratic and Flemish (CD&V)
Liberal Reformist Party (PRL)
Open Flemish Liberals and Democrats (Open Vld)
Reformist Movement (MR)
Socialist Party (PS)
Bulgarian Socialist Party (BSP)
Citizens for European Development of Bulgaria (GERB)
National Movement Simeon II / National Movement for Stability and Progress (NMSII / NDSV)
Democratic Coalition (DISY)
Democratic Party (DIKO)
Progressive Party of the Working People (AKEL)
Estonian People’s Union (ERL)
Social Democratic Party (SDE)
French Comunist Party (PCF)
Rally for the Republic (RPR)

103

Political Ideology
Left wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Left wing
Right wing
Left wing
Left wing
Left wing
Right wing
Left wing
Left wing
Left wing
Left wing
Left wing
Right wing
Left wing
Right wing

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece and Netherlands.
For instance, “Minister-President” for Austria, Belgium and Germany, “Queen's Commissioner” for Netherlands, “Présidents des Conseils Régionaux” in France,
“Voivodeship Marshal” or “Marszałek Województwa” in Poland etc.
105
Such cases are rare and most times happen when the system is presidential and not parliamentary.
106
0 means no adherence at all, while values higher than 0 represent different degrees of adherence, which increase as the value of the analytical variables increase.
107
According to the data available in the dataset.
104
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Finland

Germany

Hungary
Ireland

Italy

Latvia

Lithuania
Luxembourg
Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Spain

United Kingdom

Socialist Party (PS)
Union for a Popular Movement (UMP)
Union for French Democracy (UDF)
Centre Party of Finland (Kesk)
Finnish Social Democrats (SSDP)
Alliance 90/The Greens (GRÜNE)
Christian Democratic Union of Germany (CDU)
Christian Social Union in Bavaria (CSU)
Social Democratic Party of Germany (SPD)
Hungarian Socialist Party (MSZP)
Federation of Young Democrats - Hungarian Civic Party (FiDeSz-MPP)
Federation of Young Democrats - Hungarian Civic Union (FiDeSz-MPSz)
Soldiers of Destiny (Fianna Fáil)
Communist Refoundation Party (PRC)
Daisy Civic List (Civica Margherita)
Democracy is Freedom – The Daisy (DL)
Democrats of the Left (DS)
Democratic Party (PD)
Forza Italia (FI)
Italian Democratic Socialists (SDI)
Left Ecology Freedom (SEL)
Movement for the Autonomies (MPA)
National Alliance (AN)
Piedmont Northern League (LNP)
South Tyrolean People's Party (SVP)
The People of Freedom (PDL)
Trentino Tyrolean Autonomist Party (PATT)
Union for Trentino (UPT)
Union of the Centre (UDC)
United Christian Democrats (CDU)
Valdostan Union (UV)
Venetian League (LV)
For Fatherland and Freedom - Latvian National Independence Movement (TB-LNNK)
Greens' and Farmers’ Union (ZZS)
‘Latvia's First Party' and ‘Latvian Way' Union (LPP/LC)
New Era (JL)
People’s Party (TP)
Unity
Homeland Union (TS-LKD)
Social Democratic Party of Lithuania (LSDP)
Christian Social People’s Party (CSV/PCS)
Nationalist Party (PN)
Christian Democratic Appeal (CDA)
Democrats 66 (D66)
GreenLeft (GroenLinks)
Labour Party (PvdA)
People's Party for Freedom and Democracy (VVD)
Civic Platform (PO)
Democratic Left Alliance (SLD)
Freedom Union (UW)
Law and Justice (PIS)
Lesser Poland Commonwealth (WM)
Polish People's Party (PSL)
Solidarity Electoral Action (AWS)
Social Democratic Party
Socialist Party
Basque Nationalist Party (PNB)
Canarian Coalition (CC)
Convergence and Union (CiU)
Democratic Convergence of Catalonia (CDC)
Navarrese People's Union (UNP)
People's Party (PP)
Regionalist Party of Cantabria (PRC)
Socialists' Party of Catalonia (PSC)
Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)
Conservative Party (Conservatives)
Democratic Unionist Party (DUP)
Labour Party (Labour)
Scottish National Party (SNP)
Ulster Unionist Party (UUP)

Appendix V – Set of variables used to classify the political parties into right or left wing
Domain 4: Economy
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Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Left wing
Left wing
Right wing
Left wing
Left wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Left wing
Left wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Left wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Left wing
Right wing
Right wing
Left wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Right wing
Left wing
Left wing
Left wing
Right wing
Right wing
Left wing
Left wing
Right wing

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
per401 Free Market Economy
Favourable mentions of the free market and free market capitalism as
an economic model. May include favourable references to:
• Laissez-faire economy;
• Superiority of individual enterprise over state and control systems;
• Private property rights;
• Personal enterprise and initiative;
• Need for unhampered individual enterprises.
per402 Incentives: Positive
Favourable mentions of supply side oriented economic policies (assistance
to businesses rather than consumers). May include:
• Financial and other incentives such as subsidies, tax breaks etc.;
• Wage and tax policies to induce enterprise;
• Encouragement to start enterprises.
per403 Market Regulation
Support for policies designed to create a fair and open economic market.
May include:
• Calls for increased consumer protection;
• Increasing economic competition by preventing monopolies and
other actions disrupting the functioning of the market;
• Defence of small businesses against disruptive powers of big businesses;
• Social market economy.
per404 Economic Planning
Favourable mentions of long-standing economic planning by the government.
May be:
• Policy plans, strategies, policy patterns etc.;
• Of a consultative or indicative nature.
per405 Corporatism/Mixed Economy
Favourable mentions of cooperation of government, employers, and
trade unions simultaneously. The collaboration of employers and employee
organisations in overall economic planning supervised by the
state.
Note: This category was not used for Austria up to 1979, for New
Zealand up to 1981, and for Sweden up to 1988.
per406 Protectionism: Positive
Favourable mentions of extending or maintaining the protection of internal
markets (by the manifesto or other countries). Measures may
include:
• Tariffs;
• Quota restrictions;
• Export subsidies.
per407 Protectionism: Negative
Support for the concept of free trade and open markets. Call for abolishing
all means of market protection (in the manifesto or any other
country).
per408 Economic Goals
Broad and general economic goals that are not mentioned in relation to
any other category. General economic statements that fail to include
any specific goal.
Note: Specific policy positions overrule this category! If there is no
specific policy position, however, this category applies.
per409 Keynesian Demand Management
Favourable mentions of demand side oriented economic policies (assistance
to consumers rather than businesses). Particularly includes
increase private demand through
• Increasing public demand;
• Increasing social expenditures.
May also include:
• Stabilisation in the face of depression;
• Government stimulus plans in the face of economic crises.
per410 Economic Growth: Positive
The paradigm of economic growth. Includes:
• General need to encourage or facilitate greater production;
• Need for the government to take measures to aid economic
growth.
per411 Technology and Infrastructure: Positive
Importance of modernisation of industry and updated methods of
transport and communication. May include:
• Importance of science and technological developments in industry;
• Need for training and research within the economy (This does
not imply education in general (see category 506);
• Calls for public spending on infrastructure such as roads and
bridges;
• Support for public spending on technological infrastructure (e.g.:
broadband internet, etc.).
per412 Controlled Economy
Support for direct government control of economy. May include, for
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instance:
• Control over prices;
• Introduction of minimum wages.
per413 Nationalisation
Favourable mentions of government ownership of industries, either
partial or complete; calls for keeping nationalised industries in state
hand or nationalising currently private industries. May also include
favourable mentions of government ownership of land.
per414 Economic Orthodoxy
Need for economically healthy government policy making. May include
calls for:
• Reduction of budget deficits;
• Retrenchment in crisis;
• Thrift and savings in the face of economic hardship;
• Support for traditional economic institutions such as stock market
and banking system;
• Support for strong currency.
per415 Marxist Analysis
Positive references to Marxist-Leninist ideology and specific use of
Marxist-Leninist terminology by the manifesto party (typically but
not necessary by communist parties).
Note: This category was not used for Austria 1945-1979, for Australia,
Japan and the United States up to 1980; for Belgium, Ireland, The
Netherlands and New Zealand up to 1981; for Italy and Britain up to
1983; for Denmark, Luxembourg and Israel up to 1984; for Canada,
France and Sweden up to 1988.
per416 Anti-Growth Economy: Positive
Favourable mentions of anti-growth politics. Rejection of the idea that
all growth is good growth. Opposition to growth that causes environmental
or societal harm. Call for sustainable economic development.
For all documents that have been coded with version 5 of the Coding
Instructions this category is calculated as the sum of per416_1, and
per416_2.
Note: This category was not used for Austria 1945-1979, for Australia,
Japan and the United States up to 1980; for Belgium, Ireland, The
Netherlands and New Zealand up to 1981; for Italy and Britain up to
1983; for Denmark, Luxembourg and Israel up to 1984; for Canada,
France and Sweden up to 1988; and for Norway up to 1989. Test
codings, however, have shown that parties before the beginning of the
1990s hardly ever advocated anti-growth policies.

Appendix VI – Eurostat Regional Statistics
Although the Eurostat data can be directly used, Eurostat Regional Statistics include several missing values for several years in certain regions. In order
to overcome this shortcoming of the data, whenever possible, missing values were computed using one of the following procedures implemented by
the following order:


For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is computed the ratio between the value concerning the nearest year
after t (t+x) for which data is available at NUTS 2 level and the NUTS 1 value for that year (t+x). Then, this ratio is multiplied by the
NUTS 1 value for that year (t) in which NUTS 2 data is missing;



For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is computed the ratio between the value concerning the nearest year
after t (t+x) for which data is available at NUTS 2 level and the NUTS 0 value for that year (t+x). Then, this ratio is multiplied by the
NUTS 0 value for that year (t) in which NUTS 2 data is missing;



For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is attributed the same value as t-1;



For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is attributed the same value as t+1;



For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is attributed the same value of the NUTS 1 where the NUTS 2 belongs
to;



For a given NUTS 2 where data is missing in a given year t, it is attributed the same value of the NUTS 0 where the NUTS 2 belongs
to;
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DO UNIVERSITIES PROVIDE RELEVANT KNOWLEDGE FOR FIRMS
INDEPENDENT OF THE INNOVATION TYPE?
Costa, J. and Botelho, A.
Universidade de Aveiro and GOVCOPP

ABSTRACT
The University is most important channel transferring knowledge to firms, making it determinant in knowledge creation and diffusion
(Rosenberg and Nelson, 1994; Schartinger et al., 2001). The understanding of the role of the University in this framework is
determinant for policy success. The interconnectedness between Science and technology generate an innovation system. Different
theoretical frameworks were proposed over time such as the “National Systems” (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993;
Edquist, 1997), “Mode 2” (Gibbons et al., 1994), “Regional Innovation Systems” (Cooke et al., 1997) or the “Triple Helix” (Etzkowitz
et al., 1998), conceptualising the role of the agents of the innovation processes of knowledge-based economies. Three major
elements are presented independent of the idiosyncrasies: the government, the industry and the university. The frameworks are
dynamic as their elements continuously interact boosting the development of new or significantly modified outputs, and the
Universities are the privileged knowledge producers. Evidence based on the Community Innovation Survey (CIS) points to a weak
importance of Universities as source of information or knowledge for innovative activities carried out by European firms (Laursen
and Salter, 2004). Accordingly, a systematic empirical analysis of firm’s perception of Universities as sources of information for
innovation activities is critical when attempting to fully understand the connection between industry and academia, mostly, when it
analyses in detail the different innovation types (product, process, service, marketing and organisational). The goal of this research
is twofold: the first is to produce empirical evidence to assess the importance of Universities as sources of knowledge for innovative
activities; as well as their role in innovation success; moreover, it provides a comprehensive understanding of the particularities of
each innovation type and drawing some policy recommendations, bearing in mind the central role of the academia in the
implementation of the RIS3.The second related to the methodology: the econometric specification in use is the “hurdle model” which
considers a Random Effects binomial logit and a Random Effects Ordered Logit. This is a conceptual refinement which, to us,
represents an improvement in determining the role of Universities as sources of information for innovative activities as the estimation
outcomes are substantially different from similar works, and reinforce some theoretical assumptions not yet being proved,
reinforcing the need for the adoption of the new methodology.
Keywords: Hurdle Model, RIS3, University

1. INTRODUCTION
The Science and Technology binomial is considered in the literature as an innovation system. Different theoretical frameworks were
proposed over time such as the “National Systems” (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997), “Mode 2” (Gibbons
et al., 1994), “Regional Innovation Systems” (Cooke et al., 1997) or the “Triple Helix” (Etzkowitz et al., 1998), conceptualising the role
of the agents of the innovation processes of knowledge-based economies.
This system is composed by three major elements: the Government, the industry and the University; recently another element has
been presented – the non-profit sector. It is a dynamic framework as its elements continuously interact boosting the development
of new or significantly modified products or processes.
The National System of Innovation is an acknowledged frame to describe the technological innovation (Freeman, 1982b; 1987;
Lundvall; 1992, Nelson, 1993; Edquist, 1997). However, “the basic ideas behind the concept national systems of innovation go back
to Friedrich List” (Lundvall, 2004: 533). Nevertheless, in its work there is no comprehensive description about the role of each
element. With no exception, the existence of relevant connections between Universities and the other institutional elements is
underlined. The evolutions in the proposed frameworks reinforce the importance of knowledge producers – Universities.
The linkage between Universities and firms is mediated by a set of other institutions and sets of parallel interactions, thus the direct
effects of Knowledge production arising from Universities on industrial innovation are hardly quantified (Salter and Martin, 2001).
The financial crisis of 2008 forced the countries worldwide and in particular the European countries to change their mindset. The RIS
3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) has gained momentum to promote a place-based economic
transformation; it is settled on three foundations: smart, sustainable and inclusive growth. Still, evidence based on the CIS presents
Universities as a meagre source of information or knowledge for innovative activities in the perspective of European firms (Laursen
and Salter, 2004). This may suggest that some adjustments need to be done concerning policy design.
Smart growth will develop an economy based on knowledge and innovation, which is expected to improve welfare and transversally
modernise the economic activities. Sustainable growth will optimise the use of resources boost the efficiency levels, generate
competitiveness and respect the environment. Inclusive growth will promote social and territorial cohesion; this aim is vastly
promoted in the convergence policies and it is believed to have slowed down after the financial crisis.
RIS3 is part of a multi level strategy for the country. It includes both national and regional components, it harmonises transversal
strategies combining different aspects to generate a cohesive policy mix. The construction of the RIS relies on the even contribution
of the triple helix, which means that Firms, Academia and the Governance are equally responsible for the creation and
implementation of the framework to promote knowledge creation and diffusion.
Two vectors are exploited when building the RIS3, the first relies on the emergence of capabilities to promote the creation of
synergies boosting knowledge creation, production of innovation and add value to the productive chains. The second tries to develop
measures and policy instruments to generate an effective public intervention. The Portuguese strategy comprises five structural
targets, five thematic axes comprising fifteen strategically smart priorities; in doing so, the authorities expect to meet the requests
of the RIS3 and successfully develop the framework in the country. A systematic empirical analysis of firm’s perception of Universities

442

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
as sources of information for innovation activities is critical to a complete understanding of the new alliances between industry and
academia.
The financial crisis is expected to reduce the endowments of resources inside the firms. Under constraints, firms will have to cut costs
mainly in risky activities. The business cycle is expected to change the firm projections in terms of innovations; in an adverse
environment R&D activities will outweigh the budgets. With the need for cost reductions, the use of cheaper sources of innovation
will be presented as an alternative. The use of external sources seems to be plausible, even though not all organisational stuctures
are prepared to absorb the knowledge arising from the exterior (Fillipetti and Archibugi, 2011).
We attempt produce empirical evidence on the importance of the Universities to innovation and to provide some policy
recommendations on the role of Universities in knowledge production and diffusion among firms as well as the importance of these
institutions in the development of successful innovative activities in the different innovation types. The research will target at
answering: 1) Are the Universities as important sources of knowledge for their innovative activities?; 2) Relying upon this source of
knowledge depends on the innovation type to be pursued?; 3) Does the openness towards sources of knowledge influence the use
of the University?
The remainder of the paper is structured as follows: Section 2 includes a critical revision of the existing literature on the role of
Universities as innovation sources in the production of knowledge for innovative activities; the role of firm openness as a leverage to
innovative activities, and the role of the NSI in overcoming potential hampering factors in innovation activities during crisis. Section
3 will discuss methodological issues, model construction and the main hypothesis to be considered. Section 4 reports the econometric
estimation and the discussion of the model results. Section 5 concludes by systematising model outcomes and validation of
hypothesis and gives some policy recommendations.

2. LINKAGES BETWEEN UNIVERSITIES AND FIRMS TO PRODUCE INNOVATION - THE ROLE OF NSI
2.1. Different sources of knowledge for innovation activities
During the second half of the 20th century Governments worldwide have made efforts to boost their NSIs under the strong belief that
the interaction among these elements would create “engines of growth”. The development of strong linkages between Knowledge
Institutions (mainly Universities) and the Technology Intensive Firms (TIF’s) will encourage economic development (OECD, 1996).
According to Mowery and Sampat (2004) and Markusen et al. (1986) Universities are instruments of knowledge-based economic
development and change, acting as regional boosters and improving the quality of life. In order to gather the knowledge required to
perform innovative activities firms have two major choices: using internal or external knowledge. Very often, firms use the external
sources to overcome their gaps thus exploiting the technological opportunities present in the market (Cohen and Levinthal, 1990;
Rosenkopf and Nerkar, 2001).
There is a positive correlation between innovation success and the use of external sources of information (MacPherson, 1997). The
higher the number of interactions (as well as the number of different connections) the more it will boost the propensity to successfully
innovate (Laursen and Salter, 2004).
There are different possibilities to acquire external knowledge such as the acquisition of human capital by means of graduated
workers, scientists or engineers (Zucker, 1998; Almeida and Kogut, 1999), the development of strategic alliances (Mowery et al.,
1996; Rosenkopf and Almeida, 2003), or the membership in informal networks (Liebeskind et al., 1996; Almeida and Kogut, 1997;
Rosenkopf and Tushman, 1998).
The development of connections inside and outside the productive chain (conventional sources of knowledge) is classified as being
of particular importance. Suppliers, clients, competitors and other interveners of the informal networks provide relevant information
to the development of innovative activities. Universities, public and private laboratories and government agencies also contribute
the firms’ relevant basic knowledge to develop their innovative activities (Jewkes et al., 1958).
Suppliers give major contributions to the improvements in terms of product design, as well as product development (Wasti and Liker,
1999; Nellore and Balachandra, 2001). Customers are the greatest source of new product ideas (Utterback, 1974; Gemunden et al.,
1992). Conferences, firm associations and publications provide the firms with a set of important contributions (Mansfield, 1991;
Cohen et al., 2002).
Among R&D intensive firms the major sources of information for innovation are internal sources, consumers, top management and
marketing. Moreover, the establishment of strong ties with formal sources of knowledge such as Universities, public and private R&D
laboratories will raise the propensity to develop successful innovations (Deiaco, 1992; Gemunden et al., 1992). In the empirical
analysis, the sources of information for innovative activities are organised in a similar structure to the one used in the CIS, henceforth,
the tables will aggregate the data accordingly. The following table (table 1) describes the importance given to each innovation source
by the respondent panel. It is worth mentioning that the same 1099 firms are observed in three biennia (the CIS 6, CIS 8 and the CIS
10), which may allow for some persistence of the response patterns.
Table 8 - Relative importance of the innovation sources for the observed panel
CIS 6
Not
used
n

40

%

3.6

n

76

Source

Internal
Sources

Inside the firm
Suppliers

CIS 8
Low
or
very
low

Medi
um

High
and
very
high

28

206

2.5

18.7

88

336

443

CIS 10

Not
used

Low
or
very
low

Medi
um

High
and
very
high

Not
used

Low
or
very
low

Medi
um

High
and
very
high

434

47

39.5

4.3

38

228

449

38

45

208

439

3.5

20.7

40.9

3.5

4.1

18.9

39.9

208

62

111

376

213

71

96

355

208
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Clients
Market
Sources

Competitors
Consultants & Private labs
Universities

Institutional
Sources

Government Labs
Conferences

Other
Sources

Scientific Journals
Firm associations

%

6.9

8.0

30.6

18.9

5.6

10.1

34.2

19.4

6.5

8.7

32.3

18.9

n

102

111

247

248

93

121

232

316

81

104

226

319

%

9.3

10.1

22.5

22.6

8.5

11.0

21.1

28.8

7.4

9.5

20.6

29.0

n

170

178

266

94

180

175

282

125

140

189

266

135

%

15.5

16.2

24.2

8.6

16.4

15.9

25.7

11.4

12.7

17.2

24.2

12.3

n

298

151

165

94

258

179

223

102

204

205

202

119

%

27.1

13.7

15.0

8.6

23.5

16.3

20.3

9.3

18.6

18.7

18.4

10.8

n

385

132

117

74

367

164

162

69

299

182

167

82

%

35.0

12.0

10.6

6.7

33.4

14.9

14.7

6.3

27.2

16.6

15.2

7.5

n

444

144

88

32

443

164

108

47

390

187

103

50

%

40.4

13.1

8.0

2.9

40.3

14.9

9.8

4.3

35.5

17.0

9.4

4.5

n

149

180

258

121

166

217

274

105

135

211

249

135

%

13.6

16.4

23.5

11.0

15.1

19.7

24.9

9.6

12.3

19.2

22.7

12.3

n

155

190

283

80

160

248

285

69

151

235

274

70

%

14.1

17.3

25.8

7.3

14.6

22.6

25.9

6.3

13.7

21.4

24.9

6.4

n

241

223

195

49

232

256

218

56

221

246

218

44

%

21.9

20.3

17.7

4.5

21.1

23.3

19.8

5.1

20,1

22,4

19,8

4,0

Source: Author’s computation based on the panel (CIS 6, CIS 8 and CIS 10)

2.2. The role of universities within innovation processes
All firms are to a certain extent technology-based (Freeman, 1982a). The definition of knowledge industries addresses the generation,
dissemination and the application of technology. However, the technological requirements of firms do differ, thus having some
sectors classified as being low-tech, mid tech or high-tech. This separation among sectors relied on the taxonomy presented by Pavitt
(1984).
Universities play a major role in knowledge production and diffusion which has been grown over time. The anchor of the institutional
role of the University is more accurately designed by the National System of Innovation (NSI) framework. (Freeman, 1987 and
Lundvall, 2007). Immediately followed by the “Research system in transition” (Cozzens et al, 1990; Ziman, 1998) the “Mode 2”
(Gibbons et al. 1994), the “Post-modern research system” and the “Triple Helix” (Etzkowitz and Leydesdorff, 1997).
The following theoretical frameworks continued enhancing the role of knowledge production and diffusion, reinforcing its role on
industrial innovation too (Mansfield and Lee, 1996).
One cannot understand the effective role of the Universities without getting a clearer picture of what involves the NSI involves. The
original definition proposed by Freeman (1987) in that the NSI is the “the network of institutions in the public and private sectors
whose activities and interactions initiate, import, modify and diffuse new technologies “. To Lundvall (1992) the NSI comprises
“elements and relationships which interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge”; on the
other hand, it is “set of institutions whose interaction determine the innovative performance of national firms.” (Nelson and
Rosenberg, 1993): later to Patel and Pavitt, (1994) it is the national institutions, their incentive structures and their competencies,
that determine the rate and direction of technological learning.
To Metcalfe, (1995) the NSI is composed by a system of innovation which is that set of distinct institutions which jointly and
individually contributes to the development and diffusion of new technologies and which provides the framework within which
governments form and implement policies to influence the innovation process. Therefore, it is a system of interconnected institutions
to create, store and transfer the knowledge, skills and artefacts which define new technologies (Metcalfe, 1995).
Innovation systems approaches view innovation in a more systemic, interactive and evolutionary way, whereby new products and
processes are brought into economic and social use through the activities of networks of organisations mediated by various
institutions and policies (Hall et al., 2003).
2.3. University linkages and the relevance of human capital
The development of innovative activities strongly depends on the firms' absorptive capacity. The ability to seize the opportunities
arising in the economic environment will depend on the availability of resources, namely human capital (Cohen and Levinthal, 1990).
Human capital investments, such as training, formal education, will generate technical superiority (Schultz, 1961). The provision of
literacy, numeracy and general education will transform the workers in problem solvers due to their ability to learn, which is vital for
the innovation process (Foster, 1987). High tech firms need to grasp skills amongst their staff to develop innovative activities, under
rapid economic and technological change, the availability of top educated and skilled workers will be determinant (Teixeira, 2002).
In fast progress industries, firms lacking qualified personnel may lose their share (Layard et al., 1971) as there is a constant demand
for changing the design, the processes, or even the organization (Whiston et al., 1980); the lack of qualified personnel to develop
these actions will force them to postpone or even not to performs the requested evolution which will put in danger the future of the
organisation (Booth and Snower, 1996).
The incentives to invest in technology and R&D and human capital are interdependent, hence, firms need to complement their
technological investments with the proper endowments in terms of human capital (Senker and Brady, 1989). The education will be
a source of information, highly relevant to understand and apply technical information relevant to the developments in the
productive process, therefore rising the efficiency (Gibbons and Johnston, 1974). The university is the major channel transferring
knowledge to firms (Rosenberg and Nelson, 1994; Schartinger et al., 2001).
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Education will leverage the problem solving competences, the pace of absorption, the accommodation of new techniques and the
development of new solutions which will boost innovation and efficiency. Being the University determinant in knowledge
creation and transmission gives relevance to the understanding the role of the Universities as a source of information as well as the
endowments of human capital to absorb the knowledge being produced. Moreover, in a recessive environment, firms will be even
more interested in using this knowledge to maintain their operation and overcome downturns.
2.4. Research Hypothesis
The present research aims at understanding the relevance of the Universities as sources of information for the firms’ innovative
activities, moreover, another goal is to understand if the firms’ organisational structure in terms of its human capital will determine
the probability of relying on Universities. Additionally, there is an aim in the comprehension about the role of an open innovation
strategy relying on Universities. The final target is the understanding of the changes in the role of Universities as sources of
information for innovative activities in times of crisis. Therefore the major research questions are: 1) What is the role of Universities
as sources of information for Portuguese firms?; 2) Does the structure of the human capital influence the connection with the
University?; 3) Will having an open innovative strategy enhance the connection with the Universities?; 4) Did the role of Universities
as sources of information change according to the innovation type?
The role of Universities in innovation systems and as an engine of growth has been widely discussed in the works of Feller (1990),
Henderson et al., (1998), Mohnen and Hoareau (2003), Van Looy (2009), Hausman (2012),Veugelers and Del Rey (2014).
Universities are thus considered as vital sources of information for innovative activities, in most cases it is connected to patent
licensing or local spillovers (the cases of France, Spain or the UK among others have been presented in the works of Monjon and
Waelbroeck (2003), Duch et al. (2008), Laursen and Salter (2004), Hughes and Kitson (2012), Mansfield and Lee, (1996).
In general, the literature point to the need for structural characteristics of firms influencing the probability to draw from Universities
things such as the firm dimension, the R&D, the endowments of human capital, the openness in terms of innovative strategy, the use
of public funds among others.
Firm size is consequently a relevant aspect, though with different interpretations: to Kogut and Zander (1993), Levinthal and March
(1993), Almeida and Kogut (1999), Almeida et al., (2003). Larger firms will present a higher propensity to draw upon Universities as
sources of information for their innovative activities due to the availability of a wide variety of knowledge, skills, organisational
structures which are more developed. Moreover, these companies will diffuse their research over their larger structure, place new
products in the market more easily due to their efficient productive chain; influence the stakeholders backwards and forwards.
Contrarily, small firms will have weaknesses in these components, they may lack finance, human resources, and influential positions
in the productive chain, however, they are flexible, non-bureaucratic, chameleonic, and efficient. Consequently, they may produce a
rapid response to the changing environment.
The expected sign of the size is debatable as large firms have advantages in terms of physical resources, whereas the organizational
flexibility of small firms may outweigh this advantage (Rothwell and Dodgson, 1994). Small firms have an increased willingness to
take risks, they tend to be more innovative than larger firms, and present higher innovation rates and patent licencing per employee
(Pavitt, 1987), and as a result they are more innovative and dynamic (Bommer and Jalajas, 2004).
Under recessive environments they will lack the internal finance to develop innovative projects, and no external finance will be
available to them (Hadjimanolis, 1999). Hence, lacking internal finance to develop innovative projects relying on internal sources will
force small firms to be strongly connected to external sources, in particular to Universities (Jones and Tang, 1996); according to Acs
et al., (1994), small firms will benefit in a larger scale from the knowledge produced in the Universities.
Empirical evidence from the studies of Cohen et al., (2002), Salter and Martin (2001), Mohnen and Hoareau (2003), Laursen and
Salter (2004) highlight the increased propensity of large firms to use Universities as sources of information and to the consequent
establishment of close ties between Universities and firms. The underlying reason for stronger connections between large firms and
Universities is the existence of R&D departments in these organisations with higher knowledge proximity to them with which they
will establish closer links. To us, firm size will positively influence the probability of drawing upon Universities and attributing and
increased importance to this source of information.
Hypothesis 1: size will positively influence drawing upon Universities.
Innovative activities are the result of successful R&D; consequently, the expenditures in this vector are a good measure of the
importance of these activities in the managerial strategy. The use of the R&D intensity allows for the perception of the importance
of the R&D activities controlled by the firm size. The scientific and technological aptitude of the firms is proxied by R&D expenditures
(Markusen et al., 1986), higher expenses in this component will raise the odds of relying on public R&D (Cohen and Levinthal, 1990).
Importance attributed to the Universities by the firms is controversial; very few tend to classify this source of information as being
relevant to their innovative activities, hence there is sectoral heterogeneity in classifying the importance of this component (Klevorick
et al., 1995)
The expected sign of this variable to Cohen and Levinthal (1990), Mohnen and Hoareau (2003) and Laursen and Salter (2004) is
positive, which means that higher R&D intensities increase the probability of using Universities as sources of information for
innovation. Nevertheless, Salter and Martin (2001) found an insignificant coefficient for this explanatory variable.
Hypothesis 2: R&D intensity positively influences drawing from Universities
Qualified workers are expected to behave as problem solvers, therefore the availability of skilled workers such as
undergraduates, engineers, masters or doctorates will determine the potential of firms to develop their own innovative activities or
to absorb the knowledge emerging from external sources.
The availability of human capital will enhance the probability of developing innovative activities as the firms will have the human
endowments needed for the process. (Lopez-Garcia and Montero, 2012).
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University education imparts the ability to accurately assess problems and the ability to solve them or to find the solution in searching
for the relevant information. Skilled workers feed virtuous cycles of knowledge as they accumulate knowledge, experience and the
networks to seek for new knowledge. (Gibbons and Johnston, 1974).
Hypothesis 3: Education intensity positively influences the drawing from universities.
According to Pavitt’s taxonomy (Pavitt, 1984), firms are classified concerning their technological intensity; each group is expected to
behave in a different manner towards innovation. Technologically intensive firms are naturally expected to be more prone to develop
innovative activities. Firms in the same sector are expected to have a similar knowledge base; even though it can be enlarged by
means of the exploitation of internal or external knowledge (Saviotti, 1998). As a consequence, firms with higher technological
intensity will rely on external sources to develop their innovative activities amongst whom Universities are included.
Hypothesis 4: Technological intensity positively influences the drawing from universities.
The theoretical and empirical research has not yet proved effectiveness of the different policy instruments to subsidise R&D and to
provide a full understanding of the role of Universities in this context. The attribution of financial support for collaborative research
absorbs an important proportion of public funding given the importance attributed to the development of industry science links.
On the one hand, public funding is pointed out an effective measure to overcome the lack of internal finance of the insufficient
venture capital, on the other hand it is argued that public funding crowds out the private (David et al., 2000). Even though, there is
positive evidence on participating firm’s R&D intensity or patent activity Cerulli (2010).
Therefore, it is expected that relying on funds will present more dynamic R&D departments which will draw on Universities to develop
innovative projects.
Hypothesis 5: Firms that rely on funds are more prone to rely on Universities
The firm innovative strategy will define, among others, the firm positioning and interactions with the NSI. For strategical reasons
some firms opt for a closed solution in terms of the use of external sources to develop innovative projects and as a result there will
be a strong focus in the internal R&D department. In other cases, managers decide to develop connections with other stakeholders
in the chain of production or the NSI, thus diversifying the provenience of the knowledge they use to develop their innovative
activities. To von Hippel (1988) agents in the chain of production such as clients or suppliers determine the innovative activities.
Clients are considered a very important source of new product ideas Gemunden et al., 1992 and Salter and Martin (2001).
Following a similar procedure to Laursen and Salter (2004), an “openness” variable was constructed; it is a count of different sources
of innovation used by the firm to perform its innovative activities. Firms with an open innovative strategy will rely on a larger number
of sources and will find them very important to their innovative activities.
According the evidence collected from Laursen and Salter (2004), open firms will have a higher probability to draw upon Universities
and find this source as being very important.
Hypothesis 6: Being more open positively influences drawing from Universities.
Innovative firms develop a wide variety of competences to embed these processes; namely competencies that support the linkages
with sources of innovation to absorb the external knowledge, to acquire the material and human capital (Morgan, 1997).
The development of innovative projects requires multiple interactions with other institutions, the use of different sources, amongst
whom public institutions such as Universities and Research centres (Gibbons et al., 1994). Moreover, the links established with other
external agents are also important to the daily actions as well as to develop innovations.
Cohen and Levinthal (1990) proposed the concept of absorptive capacity to describe the ability to exploit external knowledge, which
is of vital importance to perform innovations. Seizing innovative opportunities will depend on the ability to assimilate existing
knowledge emerging from external interactions.
Innovative firms are able to grasp the existing knowledge and to transform it according to their needs; therefore they will be
connected to external source of knowledge. As a consequence, being an innovative firm increases the probability of using the
University as a source of information for the innovative activities. Still, the relevant information found inside the University will be of
different use according to the innovation type the firm wants to perform. The academia will expectably play a relevant role in
conventional innovation types such as product or process, and will be less relevant for organisational or marketing innovation.
Hypothesis 7: Innovative firms are more likely to draw from universities, but the pattern will differ according to the innovation
type.

3. DATA
This section will detail the underlying methodology for the panel construction considering the three CIS waves. The exploratory
analysis of the main characteristics of the panel will be performed afterwards, dividing the results into three major segments: the
structural characteristics of firms, the characteristics of the labour force and their innovative strategy. The analysis of the role of
Universities as sources of relevant information for the development of innovative activities can be empirically tested by observing
the importance attributed to this source by the firms in the sample.
The role of public institutions of knowledge production in the National System of Innovation, has been extensively debated, and it is
a fundamental piece of the framework. The crisis that hit the economies in 2008 has changed the managerial strategies of firms in
order to maintain their positions on the market or even to survive.
In order to understand the perception of the importance of the sources of innovation by the firms over a six year period a panel of
firms was constructed based on the CIS 6, the CIS 8 and the CIS 10. The panel is strongly balanced as only firms responding to the
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three waves were kept; the non-matching observations were dropped. This procedure allowed gathering of 1099 firms observed over
three biennia, which will permit the observation before and after the financial crisis to understand the extent of its effects.

4. EMPIRICAL INVESTIGATION AND ECONOMETRIC ESTIMATION
4.1. Hypothesis
Table 9 - Investigation Hypothesis
Hypothesis

Description

Results

[H1]

Larger firms are more likely to draw from universities.

Supported

[H2]

R&D intensity positively influences the draw from universities.

Not supported

[H3]

Education intensity positively influences the draw from universities.

Supported

Technological intensity positively influences the draw from universities.

Not supported (inverse
direction)

[H5]

Firms that rely on funds to finance their innovative activities are more likely to draw from universities.

Supported

[H6]

“Open” firms are more likely to draw from universities.

Not supported

[H7]

Innovative firms are more likely to draw from universities. The influence will depend on the
innovation type

Partially supported

[H4]

Source: Author’s composition according to the literature

4.2. Theoretical model specification
Relying on Universities as sources of knowledge for innovative activities is part of the firm strategic behaviour, thus being an option.
Firms may find the University as an irrelevant source of knowledge for their innovative activities or find it to some extent important.
The econometric specification to illustrate this procedure is the “hurdle model”.
The hurdle model considers primarily, a binary choice model (Random Effects binomial logit): choosing or not to rely on Universities;
and, secondly an ordered model (the Random Effects Ordered Logit), illustrating the degrees of importance of the University
considering that it is relevant as a source of information for innovative activities.
The procedure consists of, one hand not relying on Universities because of it being irrelevant or relying on them regardless of the
importance and on the other hand the process by which the firm ranks the importance of this source of knowledge.
As mentioned by Cameron and Trivedi (1998) it is a “modified count model in which two processes generating the zeros and the
positives are not constrained to be the same”. The underlying idea of the hurdle is that the binomial logit model determines the
binary outcome, separating the zeros from the positive concretisations (Botelho, et al., 2009). In this particular case, the hurdle is
crossed if the firms mention the University as being a relevant source for its innovative activities, then, the conditional distribution
of the positive outcomes (being of poor importance, medium importance or high importance), is determined by a truncated at zero
ordered logit model (Mullahy, 1986).
Therefore, the log likelihood function is the sum of the log likelihood for the binomial model and the log likelihood of the ordered
model. This function is separable, with respect to the parameters to be estimated, hurdle models can be presented as the sum of
two independent models (McDowell, 2003).
The use of a hurdle model is a conceptual refinement which, to us, represents an improvement in determining the role of Universities
as sources of information for innovative activities. This model seems to be more accurate as there is a substantial difference among
the possible outcomes of the dependent variable. The difference between not using the university as a source of innovation to finding
it poorly relevant is larger than when moving from finding it of low importance to finding it of medium importance; the first change
illustrates a structural change. Therefore, due to the existence of substantially different outcomes the use of the hurdle will better
accommodate the reality. In doing so, we will allow for changes in the state of the variable and not simple qualitative changes.
4.3. Operationalisation (proxies)
The dependent variable will illustrate the importance attributed by firms to the use of universities as a source of information for their
innovative activities. The data collection produces a 0-1-2-3 scale, and 0 means that the firm finds the use of the University irrelevant,
and the 1-2-3 scale determines finding important the use of this source important with different degrees, following an ascending
order of importance.
4.4. Econometric estimation and Results
In the four models presented, models 1 and 2 only consider innovation in general, without any type of segmentation. The hurdle
model comprises two parts, the first part of the hurdle is a logit estimation, and in both cases (model 1 and 2) being an innovator
decreases the probability of using the University as a source of knowledge. This result is contrary to our expectation, as the University
should be more used for those firms that pursue innovative activities.
When considering the different innovation types this result does not hold in all innovation types. For product, service and process
innovation, as before, being an innovator has a negative impact on the probability of using the University. In the case of organizational
and marketing innovation the variable fails to be statistically significant. This result may point to the existence of different patterns
of use depending on the innovative activity the firm is completing. The magnitude of the effect very similar in either models 3 and 4.
The second part of the hurdle consists in a ordered logit estimation. Those firms that pass the hurdle will classify this source of
knowledge in three degrees of importance, low, medium or high.
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Again, when we do not separate the innovation type, the degrees of importance present statistically significant marginal impacts. In
model 1, being innovative in general, raises the probability of considering the University of low importance by 55 percentage points
compared to non-innovative firms. In the same vein, it decreases the probability of considering the University as being of medium
importance by 30,4 percentage points and 24,6 percentage points as being of high importance. In sum, innovative firms have a lower
probability of using the University compared to non-innovative firms and when using this source of knowledge they tend to consider
this source as being of poor contribution to their actions.
Models 3 and 4 bring different results from the general model, reinforcing the different perception of firms towards the importance
of the University depending on the innovation types. The second part of the hurdle generally fails to be statistically significant,
meaning that being innovative in each of the types in analysis does not influence the degree of importance of the source.
The evidence illustrates that the probability of using the University will vary according to the innovation type the firm is about to
perform. Performing organizational and marketing innovation does not influence the probability of relying upon this source of
knowledge. Perhaps firms do not find important the use of the University to solve questions connected to organizational innovations
or marketing innovations as they may not offer the relevant knowledge in these fields.
When controlling for the size, interesting results are found, although they do not change much from those presented in models 1
and 2. Being a medium firm does not impact on the probability of using the University, still, different results are presented for large
firms. Being a large firm increases the probability of using the University compared to small firms from 56,3 or 57,7 percentage points
in model 3 and 4 respectively.
The probability of large firms finding the University if poor importance is lower in 15.2 percentage points compared to small firms.
Conversely, they have an increased probability of finding the University as being of medium importance (8,1 pp.) and of high
importance (7 pp). This result is interesting as it shows that larger firms tend to attribute more value to the Universities than smaller
firms. This may mean that the University is more capable of communicating with large organizations than smaller ones.
The use of funds similarly as in previous models influences the use of the University and its degree of importance. Firms that draw
upon external funds have an increased probability of finding the University important as a source of knowledge (84.3 pp) compared
to those that do not use external funds.
Relying on external funds is also a significant factor concerning the degree of importance attributed to this source of knowledge.
Using external funds decreases the probability of finding the University as a source of knowledge is poor importance (13.9 pp),
increases the probability of finding the University of medium and high importance by 7.4 and 6.5 pp. respectively. The results
reinforce the idea that firms that use external funds are more prone to find relevant knowledge inside the Universities; these firms
are perhaps more prepared to grasp the knowledge that is being produced inside the University. As before, openness is a factor of
choice of the Universities, in consequence, open firms are more prone of using the University as a source of knowledge that those
firms that are not open (46.5 pp).
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education_intensity
occasional_innovator
persistent_innovator
innov_act_external_know
innov_act_training
secondary_sector
tertiary_sector
constant

size_medium
size_large
group
mid_tech
high_tech
innov_in_general
prod_innov
serv_innov
process_innov
org_innov
mkting_innov
funds_general
openess
rd_intensity
turnover_growth_rate

Parameter

α

0.199
-0.541
0.047
0.121
-1.295
3.365

0.265
0.647
0.030
-0.019
0.024
-5.577
0.605
0.374
-0.016
-7.140 × 10 -5

Estimate

0.000
0.001
0.789
0.382
0.000
0.000

0.105
0.001
0.846
0.922
0.902
0.000
0.000
0.000
0.001
0.468
0.292
-0.033
0.166
0.336
0.156
-

0.397
0.672
0.100
-0.463
-0.427
-2.556
0.649
0.096
-0.018
0.001

Estimate

Model 1

ρ-value
β

0.000
0.892
0.470
0.063
0.434
-

0.081
0.012
0.613
0.092
0.093
0.023
0.000
0.195
0.142
0.233

ρ-value
α

0.241
-0.564
-0.004
0.151
-1.279
-0.327
-0.761
3.632

0.228
0.650
0.059
0.093
0.194
-5.576
0.555
0.373
-0.016
-7.890 × 10 -5

Estimate

0.000
0.001
0.980
0.279
0.000
0.518
0.143
0.000

0.164
0.001
0.697
0.650
0.348
0.000
0.000
0.000
0.000
0.539
0.346
-0.060
0.104
0.361
0.156
-0.242
-0.693
-

0.346
0.658
0.117
-0.347
-0.263
-2.550
0.623
0.103
-0.018
0.001

Estimate

Model 2
ρ-value
β

0.000
0.802
0.653
0.047
0.435
0.819
0.520
-

0.133
0.015
0.555
0.223
0.318
0.021
0.001
0.165
0.134
0.230

ρ-value
α

0.085
-0.214
0.482
0.338
-1.266
0.559

0.184
0.563
0.004
0.095
0.115
-0.805
-0.711
-3.196
0.160
-0.097
0.843
0.468
-0.012
-4.370 × 10 -5

Estimate

0.103
0.273
0.020
0.043
0.000
0.009

0.258
0.005
0.978
0.643
0.566
0.000
0.000
0.000
0.316
0.529
0.000
0.000
0.020
0.010
0.277
-0.035
0.179
0.312
0.078
-

0.467
0.704
0.092
-0.469
-0.465
-0.100
0.156
-0.167
0.152
0.064
0.674
0.070
-0.017
0.001

Estimate

Model 3
ρ-value
β

0.000
0.883
0.448
0.082
0.697
-

0.040
0.008
0.636
0.092
0.068
0.594
0.386
0.498
0.471
0.713
0.000
0.366
0.146
0.320

ρ-value
α

0.127
-0.243
0.434
0.354
-1.258
-0.261
-0.789
0.757

0.151
0.577
0.040
0.244
0.312
-0.899
-0.614
-3.199
0.160
-0.042
0.794
0.465
-0.012
-4.350 × 10 -5

Estimate

0.016
0.210
0.037
0.034
0.000
0.550
0.078
0.114

0.354
0.004
0.801
0.257
0.145
0.000
0.000
0.000
0.315
0.788
0.000
0.000
0.020
0.012

0.337
-0.074
0.110
0.332
0.075
-0.458
-1.049
-

0.424
0.706
0.113
-0.313
-0.263
-0.200
0.255
-0.205
0.133
0.138
0.649
0.076
-0.018
0.001

Estimate

Model 4
ρ-value

β

0.000
0.758
0.643
0.065
0.707
0.689
0.369
-

0.063
0.009
0.561
0.279
0.318
0.297
0.174
0.404
0.528
0.441
0.000
0.324
0.135
0.322

ρ-value
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-

-

-

process_innov

org_innov

mkting_innov
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-

-

tertiary_sector

0.199***
(0.054)
-0.541***
(0.169)
0.047
(0.176)
0.121
(0.138)
-1.295***
(0.161)

-7.14 x 10 -5
(9.84 x 10 -5 )

secondary_sector

innov_act_training

innov_act_external_know

persistent_innovator

occasional_innovator

education_intensity

turnover_growth_rate

rd_intensity

openess

0.605***
(0.154)
0.374***
(0.029)
-0.016***
(0.005)

-

serv_innov

funds_general

-

Logit
Variable Pr(Use)
0.265
(0.163)
0.647***
( 0.197)
0.030
(0.152)
-0.019
(0.197)
0.024
(0.196)
-5.577***
(-0.461)

prod_innov

innov_in_general

high_tech

mid_tech

group

size_large

size_medium

VARIABLE

0.077***
(0.022)
0.011
(0.009)
-0.002
(0.001)

-

-

-

-

-

0.062***
(0.019)
0.009
(0.007)
-0.002
(0.001)

-

-

-

-

-

Pr(High)
0.038*
(0.022)
0.065**
(0.027)
0.010
(0.019)
-0.044*
(0.027)
-0.041*
(0.025)
-0.246**
(0.106)

-

-

-0.063***
(0.016)
0.007
(0.051)
-0.036
(0.049)
-0.072*
(0.039)
-0.034
(0.043)

-

-

0.035***
(0.009)
-0.004
(0.029)
0.020
(0.027)
0.040*
(0.022)
0.019
(0.024)

-

-

0.028***
(0.008)
-0.003
(0.023)
0.016
(0.022)
0.032*
(0.018)
0.015
(0.019)

-2.295 x 10 5 1.27 x 10 -4 *** 1.025 x 10 -4
(1.919 x 10 -5 ) (1.072 x 10 -4 ) (8.62 x 10 -5 )

-0.140***
(0.039)
-0.021
(0.016)
0.004
(0.003)

-

-

-

-

-

Model 1
Ordered Logit
Pr(Low)
Pr(Medium)
-0.085*
0.047*
(0.048)
(0.027)
-0.145***
0.080**
(0.056)
(0.032)
-0.021
0.012
(0.042)
(0.023)
0.100
-0.055*
(0.059)
(0.033)
0.092*
-0.051*
(0.054)
(0.031)
0.550**
-0.304**
(0.241)
(0.141)

0.241***
(0.056)
-0.564***
(0.168)
-0.004
(0.176)
0.151
(0.139)
-1.279***
(0.161)
-0.327
(0.506)
-0.761
(0.520)

-7.89 x 10 -5
(1.286 x 10 -4 )

0.555***
(0.155)
0.373***
(0.029)
-0.016***
(0.005)

-

-

-

-

-

Logit
Variable Pr(Use)
0.228
(0.164)
0.650***
(0.196)
0.059
(0.152)
0.093
(0.205)
0.194
(0.207)
-5.576***
(0.460)

0.073***
(0.022)
0.012
(0.009)
-0.002
(0.001)

-

-

-

-

-

0.060**
(0.019)
0.010
(0.007)
-0.002
(0.001)

-

-

-

-

-

Pr(High)
0.033
(0.023)
0.063**
(0.027)
0.011
(0.019)
-0.033
(0.028)
-0.025
(0.026)
-0.246**
(0.105)

-0.074***
(0.018)
0.013
(0.051)
-0.022
(0.049)
-0.077**
(0.039)
-0.033
(0.043)
0.052
(0.226)
0.148
(0.230)

0.040***
(0.010)
-0.007
(0.028)
0.012
(0.027)
0.042**
(0.021)
0.018
(0.024)
-0.028
(0.124)
-0.081
(0.126)

0.033***
(0.009)
-0.006
(0.023)
0.010
(0.022)
0.035*
(0.018)
0.015
(0.019)
-0.023
(0.102)
-0.067
(0.104)

-2.32 x 10 -4 1.272 x 10 -4 1.048 x 10 -4
(1.93 x 10 -4 ) (1.068 x 10 -4 ) (8.77 x 10 -5 )

-0.133***
(0.039)
-0.022
(0.016)
0.004
(0.003)

-

-

-

-

-

Model 2
Ordered Logit
Pr(Low)
Pr(Medium)
-0.074
0.040
(0.049)
(0.027)
-0.140**
0.077**
(0.056)
(0.031)
-0.025
0.014
(0.042)
(0.023)
0.074
-0.041
(0.061)
(0.034)
0.056
-0.031
(0.056)
(0.031)
0.545**
-0.299**
(0.234)
(0.136)

-

-

0.085
(0.052)
-0.214
(0.052)
0.482**
(0.208)
0.338**
(0.167)
-1.266***
(0.181)

-4.37 x 10 -5 ***
(1.71 x 10 -5 )

-0.012
(0.022)
0.018
(0.021)
-0.020
(0.029)
0.018
(0.025)
0.008
(0.021)
0.079***
(0.022)
0.008
(0.009)
-0.002
(0.001)

-0.010
(0.019)
0.015
(0.018)
-0.017
(0.024)
0.015
(0.021)
0.006
(0.017)
0.067***
(0.020)
0.007
(0.008)
-0.002
(0.001)

-

Pr(High)
0.046**
(0.023)
0.070**
(0.027)
0.009
(0.019)
-0.046*
(0.028)
-0.046*
(0.026)

-0.899***
(0.171)
-0.614***
(0.163)
-3.199***
(0.296)
0.160
(0.159)
-0.042
(0.155)
0.794***
(0.178)
0.465***
(0.035)
-0.012**
(0.005)

-

Logit
Variable Pr(Use)
0.151
(0.163)
0.577***
(0.158)
0.040
(0.158)
0.244
(0.215)
0.312
(0.214)

-

-

-0.060***
(0.016)
0.008
(0.052)
-0.039
(0.051)
-0.067*
(0.038)
-0.017
(0.043)

-

-

0.032***
(0.009)
-0.004
(0.028)
0.021
(0.028)
0.036*
(0.021)
0.009
(0.024)

-

-

0.027***
(0.008)
-0.003
(0.024)
0.018
(0.024)
0.031*
(0.018)
0.008
(0.020)

0.127**
(0.053)
-0.243
(0.194)
0.434**
(0.208)
0.354**
(0.167)
-1.258***
(0.180)
-0.261
(0.436)
-0.789*
(0.448)

-1.897 x 10 -4 1.028 x 10 -4 8.68 x 10 -5 -4.35 x 10 -5 **
(1.902 x 10 -4 ) (1.039 x 10 -4 ) (8.74 x 10 -5 ) (1.73 x 10 -5 )

0.022
(0.040)
-0.034
(0.039)
0.036
(0.053)
-0.033
(0.045)
-0.014
(0.038)
-0.146***
(0.039)
-0.015
(0.017)
0.004
(0.003)

-

Model 3
Ordered Logit
Pr(Low)
Pr(Medium)
-0.101**
0.055**
(0.048)
(0.026)
-0.152***
0.082***
(0.056)
(0.031)
-0.020
0.011
(0.042)
(0.023)
0.101*
-0.055*
(0.060)
(0.033)
0.101*
-0.055*
(0.055)
(0.03)

-0.805***
(0.167)
-0.711***
(0.161)
-3.196***
(0.298)
0.160
(0.160)
-0.097
(0.153)
0.843***
(0.178)
0.468***
(0.035)
-0.012**
(0.05)

Logit
Variable Pr(Use)
0.184
(0.163)
0.563***
(0.199)
0.004
(0.158)
0.095
(0.204)
0.115
(0.200)
-0.023
(0.022)
0.029
(0.021)
-0.024
(0.028)
0.015
(0.024)
0.016
(0.021)
0.074***
(0.021)
0.009
(0.009)
-0.002
(0.001)

-0.020
(0.019)
0.025
(0.019)
-0.020
(0.025)
0.013
(0.021)
0.014
(0.018)
0.065***
(0.020)
0.008
(0.008)
-0.002
(0.001)

-

Pr(High)
0.042*
(0.023)
0.070**
(0.028)
0.011
(0.019)
-0.031
(0.029)
-0.026
(0.026)

-0.072***
(0.017)
0.016
(0.052)
-0.023
(0.051)
-0.071*
(0.038)
-0.016
(0.043)
0.098
(0.245)
0.225
(0.249)

0.039***
(0.010)
-0.009
(0.028)
0.013
(0.027)
0.038*
(0.021)
0.009
(0.023)
-0.052
(0.131)
-0.120
(0.134)

-0.007***
(0.024)
-0.007
(0.024)
0.011
(0.024)
0.033*
(0.018)
0.007
(0.020)
-0.046
(0.114)
-0.104
(0.117)

1.015 x 10 -4 1.015 x 10 -4 8.8 x 10 -5
(1.032 x 10 -4 ) (1.032 x 10 -4 ) (8.9 x 10 -5 )

0.043
(0.041)
-0.055
(0.040)
0.044
(0.053)
-0.029
(0.045)
-0.030
(0.038)
-0.139***
(0.039)
-0.016
(0.016)
0.004
(0.003)

-

Model 4
Ordered Logit
Pr(Low)
Pr(Medium)
-0,091*
0.049*
(0,048)
(0.026)
-0.151***
0.081***
(0.056)
(0.031)
-0.024
0.013
(0.042)
(0.022)
0.067
-0.036
(0.062)
(0.033)
0.056
-0.030
(0.057)
(0.030)
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5. CONCLUSION

Concerning the use of the Universities as a source of information for innovative activities, larger firms send to be more prone to draw
upon the Universities. This fact maybe due to the existence of complex organograms inside the large firms comprising R&D
departments having knowledge proximity to the University.

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Therefore higher R&D intensity will also reinforce the probability of relying upon the Universities. This is explainable due to the fact
that R&D intensive firms are more innovation active therefore raising the probability to rely upon the University, although, in our
evidence this hypothesis is not supported.
The availability of top educated workers will enhance the absorptive capacity and the proximity to the University. Firms with high
education intensity will be more prone to use the University. The use of Public funds appears as being of major importance as
financing the innovative activities by means of the public funds will raise the probability of using the University this will enhance the
cohesion of the NSI.
Contrarily to the findings of Laursen and Salter 2004, openness is not significant. Moreover, persistent innovators are not proved to
draw upon this source of knowledge which can be explained by the frock of laving solid R&D departments.
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ABSTRACT
The paper contrasts the concepts of economy and economics, in order to approximate the ‘old economy’ with the sustainable human
development. After defining economics as an artificial discourse, it claims that the ‘economy’ is rather person-centered, familydriven, and welfare-aimed. In order to show the limitation of economics, the article proposes to eliminate the Cartesian coordinates
(x, y, z) from economics, naming it as “hyperplaneless economics”. Such theoretical exercise would, hypothetically, transform
economics into political economy. Doing so, the concept of ‘economy’ exhibits convergences with the ‘sustainable human
development’: it focus on persons, the quality of their lives, the permanence of their family (oikos) through time, and the ways
(nomos) they use to secure that.
KEYWORDS: economy, economics, sustainable human development, Cartesian coordinates.

RESUMEN
El trabajo contrasta los conceptos de economy y economics, con el fin de aproximar la 'vieja economía' con el desarrollo humano
sostenible. Después de definir economics como un discurso artificial, afirma que la economía (economy) está centrada en las
personas, es impulsada por las familias, y sigue más dirigida para su bienestar. Para mostrar la limitación de la economics, el artículo
propone eliminar las coordenadas cartesianas (x, y, z) de la técnica económica, nombrando a eso "economía sin hiperplanos". Tal
ejercicio teórico podría, hipotéticamente, transformar la economics en economía política. De hecho, el concepto de "economía"
exhibe convergencias con el de "desarrollo humano sostenible": se centra en las personas, en la calidad de sus vidas, en la
permanencia de sus familias (oikos) a través del tiempo, y en las formas (nomos) que utilizan para asegurarse de eso.
Palabras-clave: economía, economics, desarrollo humano sostenible, coordenadas cartesianas.

1. INTRODUCTION
The utmost challenge for economists is bringing back persons to the center of their science. Such persons-centered science would
favor beings over things, and the social aspects over the technical ones. The better way to promote a return to the old economy (an
apologia against the dictatorship of numbers, graphics, and tables) is suggesting an economics science without hyperplanes: i.e. an
hyperplaneless economics. The hypothetical absence of the possibility for constituting variables able to be related, correlated, and
drawn as hyperplanes, may sound radical to some – but it is a necessary exercise. This paper contrasts, then, economy and economics:
the economy is seen as a sacred space (oikos) where the family rules (nomos); whereas economics is only an artificial discourse
created to talk about the first. A charming artificial tool, indeed, but whose link with the real lives of real persons is unreasonably
overestimated. Such a simple step would also bring the economists back to politics, where ideas are supposed to gain support by
merit, not by authority. Thus, returning math to the department of mathematics, and data to the department of statistics, would
leave economics with words only. This is an utopia, of course, but it highlights how such ‘political economy’ (PE) converges to the
concept of ‘sustainable human development’ (SHD). In theory both would lack from undisputable hard-data and undeniable
measurements, but in practice both do elect persons and their families as the lords to be served by the institutions (e.g. governments,
markets, universities). From the current economics’ point of view, PE and SHD are unsatisfactory sciences; but again, in practice they
are both humanly sensitive and environmentally necessary.

2. BACK TO THE OIKONOMIA
“The economy are persons”108 says Triodos Bank. “Economics became mathematics” said once Dr. Magno de Carvalho, an emeritus
professor at Federal University of Minas Gerais, Brazil. From both statements one can note: economy and economics are diverse
things, and persons should not be treated as numbers. First, economy is what happens in the real world with real persons; whereas
economics is only a set of technical approaches (theoretical and applied) that try to understand, explain, model, and shape the
former. Second, mathematics and statistics are artificial tools created by persons to serve them, never the opposite.
Perhaps the central point here shall be stated as: persons and institutions are different, and the former exists by and for the later.
This simple truth will put institutions (such as economics, mathematics, statistics, governments, parties, banks, companies, market,
public sphere, media, etc.) to serve persons, never the contrary. It is worth to mention that even the word “people” has been avoided
to replace “persons”, since it has also evolved as to an institution: when one says persons, that means identifiable human beings such
as fathers, mothers, brothers, sisters, and children; but when one says people, the collective dilutes any singularity, any individuality,
and the human beings on themselves may disappear.
That said, it is possible to argue that “growth” belongs to the economics, and that the idea of “development” belongs instead to the
economy. Following this reasoning, “economic growth” would be a pleonasm while the expression “economic development” would
be an oxymoron – because development is rather linked to the economy. Consequently, it will be more appropriate to use “economy
development” instead, so to remember the ‘persons’ factor. Of course, the language is tricky: both words and meanings can be (and
generally are) applied to things (economics) and beings (economy). To complicate even more, the word “economic” is taken as

108

“La economía son personas”. (www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/la-economia-son-personas/)
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coming from both of them, indistinctly. Nonetheless, for didactical sake they will be kept separated here. But before advancing any
longer, it would be useful to understand the word “economy”, its etymology.
The word “Oikonomia” comes from “Oikos” and “nemein.” The root of the verb “νέμειν (nemein)” is nem (νeμ-) and the verb
“nemein” which very frequently appears in Homer means “to deal out, to dispense.” (…) According to J.J. Rousseau (1712–1778), the
second word means decreeing of rules legislation: “The word economy comes from οίκος, house, and from νόμος, law, and denotes
ordinarily nothing but the wise and legitimate government of the house for the common benefit of the whole family. The meaning
of the term has later been extended to the government of the great family which is the state.” This term means Household
Management – the ordering, administration, and care of domestic affairs within a household; husbandry which implies thrift, orderly
arrangement, and frugality, and is, in a word, “economical.” Here, in the primary sense of the root, oikonomos (οικονόμος) means
house manager, housekeeper, or house steward; oikonomein (οικονομειν) means “to manage a household” or “do household
duties,” and oikonomia (οικονομία) refers to the task or art or science of household management. According to Aristotle, the second
word has the meaning of arrangement, and consequently, their harmonization for their better result (…). (Baloglou, 2012, p. 11)
In the very beginning economy was supposed to mean “domestic economy”: the activities performed (nomos) by the head of the
family to benefit all the members of that house (oikos). Actually, oikos is also the Greek word for family: “Let these words be
compared with those which we are accustomed to translate by family — the Latin familia, the Greek οικος (oikos)” (Coulanges, 2001,
p. 87). Even in such private sphere there is an identifiable person who is responsible to provide the welfare to the other persons –
that constitute the public for the common good. But “public” here is not a transcendent concept or a depersonalized institution: the
public is simply another way to refer to the mother, to the children, to the grandparents, and so on; all of them are persons with
faces, names, identities, and individualities. Is a different way to say us and our. At this point, economics was identical to
management.
But in the moment that families multiply in order to serve themselves from the same resources (when the boundaries of the private
oikos start to collide), the nomos had to evolve from a family’s set of behaviors based on tradition and good sense to a supra-personal
body of regulation (laws) based on technical models. Some phenomena deserve to be mentioned: first, the oikos suffers a
metamorphosis from the private to the public sphere, and now the house is the whole country, society, community; second, the ruler
is no longer the head of the family, the house manager or the father, now is an authority alien to the family; third, the management
is no longer based on personal intelligence, ability, skills, wisdom, or wit, but emanates rather from political dispute (which includes
the election of the ‘right’ technical discourse and tools); and fourth and perhaps the most important, the real person is no longer the
unit of analysis (but instead the taxpayers, citizens, consumers, electors, workers etc. – collectivizant general terms) nor each person’s
state and condition are the touchstone to decide (now there is preference for aggregate data, statistics, graphics, and so forth –
words, numbers, tables, formulae, models).
In short: persons got off, institutions got in. Moreover, the terms that once gave sense to real persons living together (like family,
house, welfare, etc.) were corrupted to apply to never before imagined structures such as: the country as the ‘real person’s house’,
the society as the ‘real person’s family’, the State authority as the ‘real person’s ruler’, the legal regulation as the ‘real person’s
management guide’, politician/technician speeches as the ‘real person’s welfare touchstone’. That said, the nowadays challenge is
therefore to rescue the original109 oikos and nomos, empowering persons and their families. It is time to come back to the economy
in a way to make sure that all families have a house, all families have a head of the family, that all persons of such families will attain
welfare. This is the spirit of the economy (not economics) and of the development (not growth). This is the spirit of the oikonomia.

3. BACK TO THE OIKONOMOS
The “term ‘oikonomia’ does no longer have a lexicographic identity and has been transferred to the Economics of the Polis” (Baloglou,
2012, p. 23). At some point on history the economy started to be seen as the quantum is produced and traded in a period of time at
a delimited lieu (city, country, kingdom); accounting first for the material inputs and finished products, but later for anything that
was able to be commercialized (e.g. services). According to this view the economy could be measured through the amount of
resources mobilized, but mostly by the sums of the changing hands money. Such a way to define the economy uses a metaphor 110
and a metonym at once: a metaphor when ‘translates’ persons 111 to resources and resources to money, and a metonym when
‘simplifies’ the oikos into the market and the nomos into its practices (e.g. the prices set by supply and demand). Then, an economic
growth here is simply an increase at the measured quantities. Persons and houses became assumptions in theoretical models that
deal exclusively with variables and formulae.
In principle, there is nothing wrong with production, trade, and money. Actually they are as inevitable as necessary. But the original
definition of economy is attached to persons and families and their houses and welfare. Therefore, if anybody wants to talk about
economy in its original sense then s/he might want to rethink some statements usually taken for granted. S/he should be preoccupied
on how to bring persons again to the center of the oikonomia, and how to make sure that every family has a house and attain welfare.
A first step would be to admit that: a person shall always prevail over any institution, but no person can prevail over another person.
Philosophy and science have been harming persons and families whenever privileging institutions over them. Here some examples:
the oikonomia is concerned for “the efficient management of both material and human resources” (Baloglou, 2012, p. 14); Aristotle
supported that the “political community (had) absolute priority over any person” (Baloglou, 2012, p. 15); that the “difference
between the Oikos and the Polis lies in their size” (Baloglou, 2012, p. 20); that “improving human skill (means) nothing less that
increasing the efficiency of production” (Baloglou, 2012, p. 21); that the economy can be restricted to “the management of the Polis
finances” (Baloglou, 2012, p. 21); that the economy is the “general handling of political affairs in a polis or region” (Baloglou, 2012,

109

There is no ‘lost golden age’ nostalgia. The expression ‘old economy’ is used rather to fight the technical mystification in economics.
According to McCloskey (1983), “Economics is heavily metaphorical” (p. 502) and “Even Mathematical Reasoning is Metaphorical” (p. 505).
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p. 25); that “the wise man (…) is the best economist” (Baloglou, 2012, p. 34); and that “human wants, desire and needs are endless”
(Dwivedi, 2012, p. 4).
These few examples clearly allege that, for instance, persons are resources to be managed, politics and polis are more important
than persons, persons’ houses and homes can be confused with the polis, human skills exist to serve the market, finances summarize
the persons’ lives, politics drives the economy, persons should let technicians to manage their affairs, and, a crucial issue, that persons
have unlimited needs. In the minute one accepts that real persons should submit themselves to an institution (rationality, politics,
polis, market, money, government, and science, respectively – but also market laws, efficiency, maximization, congress, policy, etc.),
does not matter how appealing and convincing the arguments can be, the original meaning of economy is lost.
Institutions are indeed useful and pertinent and must be kept, but should never obliterate persons. The institutions shall serve the
persons, not the other way around. Even simple doubtful statements can have a huge impact over persons’ lives. For example, the
explicit idea that the human needs are endless, and the (sometimes implicit) idea that scarcity is evenly distributed. They are doubtful
because: first, what may be endless are subjective wants, but objective needs can be satisfied (like food to the hungry, water to the
thirsty, shelter to the homeless); and, second, the real problem is not that scarcity exists, but rather how politics distributes it along
society. The idea that everybody has the same budget and then the most fit oikonomos will win the market game is tricky: the access
to the limited resources are granted by politics either directly (concessions, public-private partnerships, privatizations, etc.) or
indirectly (grants, line of credits, bills, tax exemptions, etc.).
Also are doubtful the idea that one person can prove to have a better nomos than the other and, therefore, that is defensible one
person becoming expropriate from her/his oikos – as a consequence of the competition or as a result of the game. The fact that
persons are different in skills, experience, wisdom, intelligence, and education does not mean any superiority from one person to
another; and even a less notable oikonomos shall keep her/his oikos, family, house, and domain – nobody else having the right to
interfere on this, no matter the argument. The idea that a better manager has the right to expand her/his domain at the expenses of
the other persons’ domains lacks of the public spirit, and goes against the original meaning of economy.
Hence, in order to bring back the original oikonomia is necessary to assign every person an oikos, and in order to bring back the
original oikonomos is mandatory to recognize that every person is different and has a diverse way of managing the house; so each
nomos must be respected, protected (from institutions and expropriation), and also supported (so the members of the family can
attain welfare).

4. ECONOMY VERSUS ECONOMICS
As a field of study that was initially based at the original economy, economics became concerned with wealth, welfare, scarcity, and
growth (Mazumdar and Mitra, 2011, p. 2). In the beginning, the intent was to understand and help to improve the activities performed
(nomos) by the responsible for the oikos (chief of the house first, manager of the polis or company later) whenever facing and seeking
to remedy the everyday needs. Such activities included “acquiring, guarding, using, and arranging in proper order” (Baloglou, 2012,
p. 27) the resources needed by the estate (such as commodities, labor, and time), so as to preserve and augment it (idem, p. 14).
Aristotle has used “the word “chrematistic” to convey (…) the natural art of acquisition”, that according to some commentators
“often means money” – important in exchanges (ibidem, p. 16).
Thus, economics was supposed to look after the persons’ problems, helping them to deal and fix those problems. But for some
reasons economics became disconnected from the real persons, and got stuck to its own technical discourse: a panoply of data,
variables, models, theoretical approaches, reports, formulae, and so forth; that sometimes do refer to persons, but mostly as a
conceptual category. Not even when ‘economics’ allegedly addresses real persons in a direct manner, like in meetings between public
policy-makers and poverty persons, it does not appear to convince the later that their problems are to be solved. To put it simple:
economy is how real persons live their lives (despite what is told about it by scientists, researchers, or policy-makers), whereas
economics is what is thought and said about real persons’ lives. Economics is about theoretical or applied experiments, usually said
or written, but economy is about persons living real lives.
At the old economy system the power was with the responsible for the estate (a real person), whereas at economics the power was
somehow transferred to the institutions (science, technology, State, government, ministry, authorities, market, corporations, etc.).
Actually, economics became a potential weapon that may be used against persons: rationalizing and justifying (not fixing) their
problems, promising and failing to deliver effective solutions. Rich words (spread at the public spheres), poor results (at everyone’s
private sphere or oikos). Economics is reputable to enhance performances, but the question is “where and with which
consequences”? The reported high level of income concentration 112 in every corner of the world is not really the problem, since it is
only one of the visible consequences of the main issue – persons weakening. Once more, economy was really about persons
empowering.
At the old economy system the persons had power yet, unfortunately, contemporary economics is not here to empower persons –
but rather the institutions. That is why the economy is more important than economics to this paper. That explains why the subtitle
of this section contrasts both, as if they were contradicting each other – what indeed happens. The economy is about persons and
the power they effectively have to manage their oikos, and the power of such management (nomos) to effectively satisfy the families’
needs. Otherwise, economics is about the power of the tools it uses to justify its role as a scientific field at the technical speeches’
market, and is more preoccupied with the efficiency (of the processes, of the means) than with the efficacy (of the policies over the
persons’ lives, the real accomplishment of their ends). Again, economy is about identifiable persons, whereas economics is about
categorical modeling. The former is supposed to teach management to live better and longer; the later thrives through the textbooks,
whiteboards, and computers.
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Way before Thomas Piketty, in “the second half of the fourth century AD, the Eastern Christian Fathers developed some interesting economic ideas and suggestions,
(…) the majority of which focused on solving the problem of the extreme maldistribution of wealth.” (Baloglou, 2012, p. 52-53)
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Of course, there is nothing wrong with economics in itself. All and every field of knowledge has value and must be promoted. Actually
the trouble comes from the believing that persons ought to ‘adapt’ (submit) themselves to the “natural laws” emanating from
economics. The version that presents the economics’ statements as superior in ‘truth’ because based in statistics and mathematics 113,
including maxims such as “the agents are rational” and “the laws of the market” and “the economic aggregates” (to mention a few),
intentionally or not contribute to erode the power of persons. As McCloskey has once put it: “objectivity of economics is overstated
and, what is more important, overrated” (1983, p. 508), and “All the conversational devices of economics, whether words or numbers,
may be viewed as figures of speech” (1988, p. 13). The problem starts when real persons lose for artificial ‘truths’.
But even the ancients were conscious about the positive and negative potentialities of the economy. Here some examples: the
‘economic thought’ of Hesiodo dealt on “how to adjust wants to the resources available” 114 (not to leave them unlimited nor to seek
for the endless resources’ multiplication) (Baloglou, 2012, p. 11); Plato used the term ‘chrematistike’ as the science “that relieves
people from poverty” (idem, p. 17); Creon has shown an “ethical aversion (for) the excessive wealth” (ibidem, p. 18); Aristotle said
that the acquisition of money is “unrelated to the satisfaction of needs” (ibidem, p. 19); Aristotle, Hypereides, and Demosthenes
proposed a “redistribution of wealth inside the polis between the citizens” (ibidem, p. 22); Dichaearchus of Messana brought the
idea that “the introduction of private property was the cause for the arising of hate and strife among the citizens” (ibidem, p. 26);
Stoics knew that “the value of things (was dependent) on the possibility of their right use” (ibidem, p. 34); and Cicero registered
Antipater saying about trade that “it is duty to consider the interest of your fellow-men and to serve society” (ibidem, p. 34).

5. DEMOCRATIZING SCARCITY
Does economy necessarily need mathematics115 and statistics116 to be considered reliable, effective, and true? Some say that Keynes,
for instance, “did not apply mathematics to describe individual economic conduct” since he had “doubt that calculus can capture the
essence of human decisions” (Hamouda, 1994, p. 563); or that “Hicks relegates the mathematics to appendices (whereas) Keynes did
not want to use mathematics at all, though he was most knowledgeable in (it)” (Puu, 2009, p.83). Of course, the point is not the use
(or not) of numbers and complex models – the issue rests rather on empowering such ‘artificial institutions’ at the expenses of the
real persons. The danger is on believing that (technical / political) authorities will know better than you how to manage your oikos;
going beyond that, on allowing them to interfere (direct or indirectly) over the real persons’ oikos and nomos.
Whenever external institutions and agents can impose their nomos as mainstream and are granted (legal, technical, and material)
access so to dispose from the other persons’ oikos, in this very moment initiates the debacle of the economy – and is imperative to
say that economics has been playing a part in such movement. It is fundamental to remember that the original meaning of economy
implicated the coexistence of a wide range of diverse nomos, no one more valuable than the other, and that all and each oikos was
sacred and untouchable – since it was concomitantly family and property. As put by Coulanges (2001): “This old tradition shows how
sacred (familiar) property had become; for the immovable Terminus signified nothing less than inviolable property” (p. 54), given the
oikos “is not simply the property of a man, but of a family” (p. 55). Therefore, such a way of seeing economy puts a limit over what
can be done with the real persons’ oikos.
The idea that competition will determine who had the superior nomos, with the most fit being prized with the whatever share of the
other persons’ oikos s/he was able to acquire, is misleading in many levels. This is how economics works, quite different from the
spirit of the economy. Although economics speaks often about the concept of scarcity, the fact is that scarcity (not wealth only)
should be more evenly democratized. For example, establishing an inalienable maximum per capta quota for the use of the available
resources in a country (inputs and throughputs); or setting an inalienable maximum per capta quota on what can be
‘environmentalized’ (outputs such as products or waste) – both equally applicable also to legal entities (companies, parties, NGOs,
etc.). Another way to democratize scarcity is to ascribe limits to what is available: for instance, no person’s oikos can never be put
available to others. Finally, it would be useful to limit to zero the impersonalization of the legal entities 117, e.g. perhaps assigning
somebody from the board to respond to potential corporate problems as a personal matter.
In the extreme, the planet’s resources are limited, as well as the resources of the countries, states, provinces, cities, neighborhoods,
etc. From a person’s point of view, the lifetime is finite. With the technology already at hand, the challenge is not fighting the scarcity
anymore; the conundrum lies rather on how to enforce scarcity more efficiently and effectively – doing so in a more democratic and
equitable way. In order to rethink the existence and role of the economy in a manner to make it sustainable, the persons’ oikos must
be recovered and secured, and everybody nomos empowered and respected. This is a matter for politics, not for economics. Only
politics can empower the economy (real persons) instead of the economics (artificial institutions).

6. ECONOMICS IT IS
To economics the world is an endless space to be conquered by the most fit – who only has to find out how to contour the restrictions
spread along the way. Therefore, restrictions such as budget, technology, resources availability, legal regulations, social
unwillingness, etc., are taken as surmountable obstacles; sometimes as provoking challenges, that are seen to be there with the sole
purpose of to ignite a competition for the best ‘solution’ – to be brought by the fittest peer amid the group, and who is supposed to
be rewarded above all. Such an approach promotes adversariness through persons and antagonism towards the (natural, social, and
political) environment, which may trigger collateral effects – some that are partially unexpected, unwanted, inconvenient, and even
113 “The

kind of mathematics used in economics is typically that of the Department of Mathematics, not that of the departments of Physics or of Engineering. It is existencetheorem, qualitative athematics. It is of no use for science. (The) kind of statistics used in economics is that of Department of Statistics, which is also a species of "existence
theorems." (…). But this, too, is of no use for science”. (McCloskey, 2005, p. 86)
114
According to Diogenes Laertios, Epicurus believed that “real wealth is only gained by (the) limitations of wants” (Baloglou, 2012, p. 31).
115
“Economics, in other words, is not a Science in the way we came to understand that word in high school. But neither, really, are other sciences. Economists can relax.
Other sciences, even the other mathematical sciences, are rhetorical.” (McCloskey, 1998, p. 164-165).
116
“Statistics is rhetorical. That is to say, it depends on a conversation, an agreement among human beings about what they are going to take seriously. It is not immanent
in nature.” (McCloskey, 1987, p. 487)
117
Companies are allowed but only persons should be entitled with legal personality and responsibility.
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counterproductive. Whenever such collateral effects appear, it would suffice (according to economics) to add them as new
‘restrictions’ to be contoured – what is named internalizing the externalities.
That said, economics became focused in war-like problems-solving that are dressed both as sports contests (e.g. winner versus loser,
first takes all, etc.) and as the exercise of civil rights (e.g. free expression, free initiative, free movements, etc.). The metaphor of warlike problems-solving is quite useful because it highlights the urgency of the current dealings, as there could be no Tomorrow
whatsoever: persons against persons fighting for the ‘right’ to prevail ‘now’, jammed in a time-loop. Such crusade grants itself with
a free-ticked to mobilize whatever resources are needed to do so: it looks like a race against time to gather and organize equipment,
weapons, personnel, stocks, tactics, and strategies. The metaphor is also appealing because the utmost goal of a war is generally
achieved at the expenses of the others: persons and environments. As well as ‘to defend’ yourself is seen as a ‘natural right’ whose
practice may bring liberty, honor, and social esteem; in short, as an unavoidable necessity and a promising duty.
Based on this, economics was designed to combat while chasing for victory, and to serve the most fit – accepting ‘casualties’ as
occupational hazards. Its morality can be better understood by the techniques it uses: economics textbooks work generally with
hyperplanes depicted from Cartesian coordenates such as (x, y, z) – e.g. for three dimensions (see Figure 1). The idea is quite simple:
anything can be treated as a variable (persons, beings, commodities, time, etc.); any variable may be related to another variable and
then put together so to draw an hyperplane (e.g. in a format of a hill or a valley – see drawings I and II); variables are “numbers to
be” and exist to align themselves to the already given numbers at the equations (which enacts as ‘restrictions’); hyperplanes
represent the surface of the possibilities, and the intersection between hyperplanes restricts even more the set of such possibilities
(see drawings IV and V); after cutting off a subset from the intersected hyperplanes, the goal is to find a dot on it (to represent a
maximum or a minimum) – see drawings III, IV, and VI. Oh, and such hyperplanes may be treated either as a photo (static picture) or
as a movie (ever-changing motion pictures). Economics do work with 3D hyperplanes (x, y, z), but mostly it zeroes one of the axes
(freely gyrating the remaining) in order to work with 2D hyperplanes such as (x, y), or (x, z), or (y, z) – named graphics.
Figure 1: 3D hyperplanes, 2D projections, intersections, and max/min points

What is seen on those economics textbooks is an introductory discussion about the ‘real world’ and what on it is worthy to mention
(issues, needs, restrictions), advancing long enough to propose ‘translating’ all of them into variables that might be related to each
other and, when taken together, to be presented as hyperplanes and so on and on. There have been some critics to this approach,
such as for instance: persons and beings should never be treated as numbers or variables; persons and environments should never
be thought as ‘independent variables’ to be submitted to the ‘formalities of the equation’ – having to adjust to a fixed number (a
constant eventually named ‘budget’); equations are not the reality, they are just a way to draw hyperplanes; even nonsense variables
(e.g. unicorns and their correlation to dragons in a set of fairytales books) can generate hyperplanes as valid as any other;
mathematics should not be allowed to determine interferences at a person’s oikos and nomos; mathematics and statistics may be
used rather with things (e.g. bridges, buildings, satellites) but never against persons, beings, environments; science and technology
should be put at the services of persons and planet, not the opposite.
If economics118 had not gained the power that once pertained to families at their oikos, it could be left away without further
considerations. But since it has been used in ways that harm families and planet, something should be done for sure. To put it clear:
it is time to come back to the economy as it was politically shaped before. As a matter of public policy, current economics must be
dismissed – as well as the persons that are responsible for making it pervasive in society. There is no problem to keep advancing
economics as a field of study, if restricted to the theoretical level only – unless it could evolve in order to finally and really empower
persons and engender truly applied environmental sustainability. Of course, the rethorics of economics do include the public goods,
the public welfare, the public sphere, the public interest, and so forth; but, again, just in an extent to come back to the hyperplanes.
In theory, the society goes fine; in practice, persons and planet do not.
The war-like problems-solving economics is essentially detrimental, what has been sometimes called a zero-sum game: in order one
can gain, the other has to lose. But even such denomination is misleading, because it is not a game nor mathematics has nothing to
say about it. The economy is about persons, real persons; it is about their oikos and the power they have to manage and live it. The
economy does not talk about competition but instead about coexistent living; does not treat persons as means but instead as the
lords of the means; does not focus in the management itself but instead in the impact it may cause on persons and environments;
does not circumscribe time to Todays but instead extends it to the next generations of the family; does not seek for winning anything
from anybody but instead aim to keep (not conquer) the right for an autonomous decent life; does not presuppose infinite nonsatisfaction but rather perfectly achievable contentedness. In short, the real economy has been absent from economics – and it is
unsure if both can ever meet.

7. SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT (SHD)
Persons are at the very heart of the Human Development definition. As put by the United Nations, “People are the real wealth of a
nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives.”
118

“The conversations of the Classics’ studiers or astronomers rarely impact the other people lives. This is not the case for economists, who do it in a large scale”. (Rêgo,
1998, p. 368) Free translation.
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(UNDP, 1990, p. 9) However, the daily life is usually driven by money considerations, in a buy-and-sell succession of events; whose
aggregated and accumulated registers are often known as economic growth. Under such reality persons are treated both as
productive resources and market inputs, in a clear affront to the concept of human development – which is “much broader than the
conventional theories of economic development.” (UNDP, 1995, p. 11) The later deals mostly with the production, whereas the
former is dedicated to enhance the quality of human lives. Such simple yet meaningful statement decrees the difference: “Human
development is the end - economic growth a means”. (UNDP, 1996, p. 1)
Thus stated, human development has three components: • Well-being: expanding people’s real freedoms—so that people can
flourish. • Empowerment and agency: enabling people and groups to act—to drive valuable outcomes. • Justice: expanding equity,
sustaining outcomes over time and respecting human rights and other goals of society. (UNDP, 2010, p. 22-23)
Four critical areas fundamentally important to achieving human development are highlighted in this section: environmental crises,
especially climate change; poverty; the global crisis in employment and the need for decent work; and growing inequalities. These
areas represent specific challenges that -while not brand new per se- have grown in prominence in recent years, or changed in nature.
(UNDP, 2013, p. 7)
Opposite to what one may think, the human development is not antigrowth, nor lacks of hard economic analysis (UNDP, 1995, p.
122-124). In fact, they are both interdependent and intertwined. Therefore, it is "wrong to suggest that economic growth is
unnecessary for human development. (Actually, economic) growth is essential for human development” (idem, p. 122). Conversely,
economic growth is concerned with the quantities of things, whereas the human development is rather occupied with the quality of
beings. The main challenge seems to lie, then, on how both can syntonize, converge, and eventually merge in a coherent (indeed not
exempt of internal tension or conflict) wholeness. Here some examples of such tension and conflict: “technical considerations (have)
obscured the fact that the primary objective of development is to benefit people” (UNDP, 1990, p. 9); this “simple but powerful truth
(the real wealth of a nation is its people) is too often forgotten in the pursuit of material and financial wealth” (UNDP, 1995, p. 11);
the “purpose of growth should be to enrich people's lives. But far too often it does not” (UNDP, 1996, p. 1); and the “simple truth is
that there is no automatic link between income growth and human progress” (UNDP, 1990, p. 10). To make it explicit: “there is no
automatic link between growth and human development” (UNDP, 1996, p. 1). In spite of that, the endeavor is really to create and
ensure such links.
A desirable link can be created between economic growth and human development in four ways: First, emphasis on investment in
the education, health and skills of people can enable them to participate in growth and to share its benefits, principally through
remunerative employment. (…) Second, more equitable distribution of income and assets is critical for a close link between economic
growth and human development. Wherever the distribution of income and assets is very uneven (…) high GNP growth rates have
failed to translate into people's lives. Third, some countries have significantly improved human development even without good
growth or good income distribution. They have achieved this through well-structured social expenditures by government. (…) Fourth,
empowering people (…) is a sure way to link growth and human development. If people can exercise their choices in the political,
social and economic spheres, there is a good prospect that growth will be strong, democratic, participatory and durable. (UNDP,
1995, p. 123)
Some of the most important issues determining how growth contributes to human development: • Equity -The more equally GNP
and economic opportunities are distributed, the more likely that they will be translated into improved human well-being. • Job
opportunities -Economic growth is translated into people's lives when they are offered productive and well-paid work. (…) • Access
to productive assets -Many people find their economic opportunities stifled by a lack of access to productive assets. (…) • Social
spending -Governments and communities can greatly influence human development by channelling a major part of public revenue
into (…) basic social services for all. • Gender equality -Fairer opportunities for women and better access to education, child care,
credit and employment contribute to their human development. (…) • Population policy -Education, reproductive health and child
survival. • Good governance -When those in power give high priority to the needs of the whole population, and when people
participate in decision-making at many levels. • An active civil society -Non-governmental organizations and community groups also
play a vital part in enhancing human development. (UNDP, 1996, p. 6-7)
In short, the main idea is try to avoid a type of growth that is “jobless, ruthless, voiceless, rootless and futureless” (UNDP, 1996, p. 2)
– quite the contrary to the human development spirit. As a matter of fact, the concept of human development is so malleable that it
keeps expanding to even accommodate human rights such as freedom from discrimination, freedom from fear, freedom from
injustice, freedom of thought and speech – for instance (UNDP, 2000, p. 1). Sometimes the impression is that the role to be played
by growth is either enable or not-prevent the ‘development’ – simply because its matter/energy/money fundamentals could help or
harm persons. Notwithstanding, it is not clear how both growth and development may increasingly syntonize, given that they seem
to belong to different realities; at least, partially: growth to the materiality of things, development to the immateriality of beings.
When confronted with such level of expectations coming from the sustainable human development theory, the major concern of
policy makers and public managers could be understandably the following: “how to pay for it?” From the citizens’ perspective the
real question should be other: “how to put the already existing wealth to work for all?” Say both have a point and are, in an attempt
to be fair, halfway inaccurate.

8. CONVERGENCES AND DIVERGENCES
Economic crisis such as countries defaults (e.g. Iceland, Greece) and market crashes (e.g. 1929, 2008) can be seen as examples of
unsustainability. Fortunately, cases of economic unsustainability can be often reversed – as those examples testify. Usually it takes
time and demands tough operations, like observed on some past productive breakdowns (e.g. commodities as oil, coffee, rubber).
However, economic growth is never environmentally neutral, does not matter the phase an economic cycle is in: by definition, the
economic activity does interfere into nature and affect its innate equilibrium. Whether in virtuous or wicked moments, the fact is
that the economic growth is essentially predatory towards the environment – eventually engendering unsustainability on it. This
means that the economic activity (sustainable or not in itself) may be conducive to an environmental unsustainability. In order to

458

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
avoid that, the vocable ‘development’ was introduced to enrich the prior concept of growth; then forcing a syntony between
economic sustainability and environmental sustainability. Therefore, ‘economic development’ was meant to express zero (resource)
exhaustion, (specie) extinction, and (ambient) saturation – yet still pursuing growth. It explains the later preference for renewables.
Beyond that, the vocable ‘development’ was also conceived to cover social aspects such as equity of conditions, equitable
opportunities, equivalent treatments, unvarying justice, comparable achievements, etc. Although the progress made, with indicators
capturing the ‘quality’ of growth within society (e.g. 1966’s level of living index, 1972’s development index, 1976’s basic needs index,
1979’s physical quality of life index, etc.119) and between societies (e.g. Gini index), only recently the United Nations have introduced
a more comprehensive view over the subject – launching the human development index (HDI) at 1990. Such composite index contains
three indicators: “life expectancy, representing a long and healthy life; educational attainment, representing knowledge; and real
GDP (in purchasing power parity dollars), representing a decent standard of living” (UNDP, 1995, p. 12). Indeed important, the HDI is
far from enough to reflect what could be named as ‘social sustainability’ and ‘political sustainability’. Not to mention any hypothetical
joint convergence between all of those ‘sustainabilities’, i.e. economic, environmental, social, and political. In general, the HDI has
been criticized due to its “poor data, incorrect choice of indicators, various problems with (its) formula in general, incorrect
specification of income in particular, and redundancy” (Stanton, 2007, p. 17). From a deeper outlook the issue seems to be elsewhere:
how to quantify, measure, and compare intangible instances vis-à-vis the economic ones.
The economy versus economics debate comes across here. The economics’ impulse would be to translate everything into variables,
to search for correlation among them, and then to trace hyperplanes whose intersection will produce a subset where to look for
points of maximum and/or minimum – which supposedly may include welfare, well-being, enjoyment, contentment, and so forth.
Such spirit could be summarized by the Lord Kelvin’s phrase: “When you cannot measure your knowledge is meager and
unsatisfactory.” (Merton; Sills; Stigler, 1984, p. 328). Or by the Jacob Viner’s amendment, that is sometimes (not often) taken
ironically: “If we cannot measure a thing, go ahead and measure it anyway” (idem, p. 324). Antithetically, the concept of economy
(as stated before) would say that the nomos does not imply omniscience (perfect information), nor the strict measurement and
control of everything as a precondition to rule the oikos. It is reasonable to admit that daily life also runs in the absence of technical
data, whose importance (if might not be denied) shall be balanced with other metaphysical or balder human affairs, e.g. feelings and
intuitions. To put it simple: real persons usually need as much as economics to manage their lives as they need engineering knowledge
to cross a bridge.
The prior reference to the ancient economy is a try to put persons back into the center of the economy, and the critical analysis of
the mainstream economics had the sole purpose of demystifying its rhetoric – based in mathematics and statistics. An hypothetical
“hyperplaneless economics” would be probably a return to the political economy, forcing persons to talk and deliberate around felt
issues and their effective solution – instead of over tables, graphics, and formulae (with presumed but seldomly proven link with the
persons’ reality – at least from their perspective). In short, that would represent an empowerment of politics in general and of
citizens’ politics, in particular. Which brings the sustainable human development aboard. If economics has been failing to deliver all
that is guaranteed by common sense, human rights, and the UN’s technical guidelines, then it shall be dismissed until second order.
Then the economy, inversely, has to establish the priorities that real persons really care for, and present how to achieve them. Thus,
the ‘restriction’ comes to be the SHD implementation, not any budget. To use the rethoric we are trying to eliminate, all the
independent variables (including economics, mathematics, and statistics) shall converge to meet the dependent variable: the SHD
achievement.

9. CONCLUSION
No, economics will not refrain itself from hyperplanes, and there is no problem on this as long as the society can treat them as simple
drawings; never as acceptable translations to real lives of real persons. If one departs from the current economics’ mindset and
toolbox, to say “human economics” is a contradiction – given that numbers and variables have little-or-nothing to say about persons.
Therefore, it was worthy to propose an ‘hyperplaness economics’ so to shed some light over such antagonism. As well as to recover
an idyllic ‘old economy’ ran by and intended for persons: where science and technology were submitted to the art of management
(nomos), never reaching any detrimental power over the oikos (family and house). Such theoretical exercise has allowed, distinctively,
to rather envisage an “human economy” – since the concept of ‘economy’ was taken as person-centered, family-driven, and welfareaimed. Not destituted from technical paraphernalia, certainly, but never unsure about such stuff’s place and role. Brief: at the
economy, the persons have to be served by science and technology – not the opposite. So the concept of economy has brought some
convergences with the ‘sustainable human development’; since it focus on persons, the quality of their lives, the permanence of their
family (oikos) through time, and the ways (nomos) they use to secure that. From such perspective, economic development is only an
oxymoron when the ‘economic’ comes from ‘economy’ – not from economics. Then, it would be safe to believe that the expression
“economy development” does imply both human development and environmental sustainability – taken as compatible and
convergent affairs.
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RESUMO
As Estratégias de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) estão a ser implementadas em várias regiões da
União Europeia de modo a facilitar a mudança estrutural nas economias regionais. Esta abordagem tem vindo a ser utilizada como
referencial mesmo em regiões menos desenvolvidas e em estratégias fora da Europa. A aprendizagem resultante do desenvolvimento
e implementação das RIS3 é de grande interesse para um país como o Brasil, abre um campo grande para parcerias de
desenvolvimento económico e pode ser um catalisador de Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O Estado de Pernambuco,
na região do Nordeste do Brasil, está actualmente a desenvolver a sua Estratégia para a Ciência, Tecnologia e Inovação 2017-2022.
O desenho de uma estratégia que incorpore os princípios da ‘especialização inteligente’ pode ser útil para a promoção das dinâmicas
inovadoras, principalmente, se enquadradas e baseadas em resultados de uma avaliação atenta ao potencial territorial existente.
Esta comunicação procura reflectir sobre as condições para o desenvolvimento do sistema pernambucano de inovação e de dois
sectores específicos que se têm afirmado como competitivos: as Confecções e o Automotivo-TI.
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RESUMO
O trabalho realizado visa reduzir eficazmente o risco associado a helicópteros em operações de combate a incêndio a baixa altitude,
particularmente durante a recolha de água e simultaneamente para melhorar a eficiência da operação no ataque inicial contra
incêndios florestais. Embora a segurança operacional do helicóptero tenha vindo a aumentar, principalmente devido a avanços
tecnológicos e novas práticas de manutenção, ainda ocorrem acidentes e incidentes todos os anos durante a época de combate a
incêndios. A causa das ocorrências pode ser relacionada principalmente com impactos contra cabos ou terreno durante operações a
baixa altitude, tanto durante as fases de aproximação como de descolagem dos pontos de recolha de água. Na maioria desses casos,
os riscos são invisíveis para o piloto, sem ter a consciência da localização ou presença de perigo. Não só esses problemas estão
presentes, como os pilotos também enfrentam uma falta de conhecimento regular sobre a localização de pontos de recolha de água
seguros e acessíveis, tornando a operação menos eficiente durante o ataque inicial, que é uma etapa fundamental para evitar o
desenvolvimento e a progressão do incêndio. O trabalho começa com uma etapa de recolha de dados. Nesta fase, são recolhidas
informações relacionadas às características do terreno, os locais de obstáculos/recursos, o desempenho da aeronave, os
procedimentos e os pontos/áreas de interesse. Uma vez recolhidos, é criado um conjunto de condições com os dados adquiridos e
implementadas num sistema de informação geográfica, permitindo que o software analise e encontre os pontos de recolha de água
mais seguros e acessíveis em cada território protegido. Esta análise permite avaliar o risco, desenvolvendo um mapa de risco no qual
todos os fatores relevantes para a operação do helicóptero são expostos. Também é possível identificar os pontos de recolha de água
acessíveis, bem como a localização dos perigos que podem então ser usados para assim avaliar e gerir o risco. Também será possível
exportar os dados no formato GPS para que todos os pontos de recolha de água possam ser evidenciados ou selecionados pelo piloto
durante as operações, diminuindo a carga de trabalho e aumentando a noção tática do piloto. Com este método, é esperado que se
reduza o risco da operação de combate a incêndios e simultaneamente se aumente a eficiência no ataque inicial.
Palavras-chave: Combate a Incêndio; Helicópteros; Gestão; Operações; Risco.

RISK MITIGATION DURING LOW LEVEL HELICOPTER OPERATIONS IN FIRE FIGHTING
ABSTRACT
The performed research aims to effectively reduce the risk associated with helicopters in low level firefighting operations, particularly
during water collection and simultaneously to improve the operation’s efficiency in the initial attack against wildfires. Although
helicopter’s safety is increasing, mainly due to technological breakthroughs and new maintenance practices, there are still accidents
and incidents occurring each year during firefighting season. The cause of the occurrences can be mainly addressed to cable or terrain
impacts during low level operations, either during the approach or departure flight phases from the water collection points. In most
of those cases, the hazards are invisible to the pilot, by not having the awareness of the hazard location or presence. Not only are
these problems present, but pilots also face regularly lack of awareness to the location of safe and accessible water collection points,
making the operation less efficient during the initial attack, which is a fundamental step to prevent further development and
progression of the wildfire. The work starts with a data collection stage. In this phase, information related to the terrain features,
obstacles/resource locations, aircraft’s performance, procedures and points/areas of interest is collected. Once it is gathered, a set
of conditions with the retrieved data is created and implemented in a geographic information system, allowing the software to
analyze and find the safest and most accessible water collection points in each protected territory. This analysis allows to assess the
risk, by developing a risk map in which all the relevant factors to helicopter operation are displayed. It is also possible to identify the
accessible water collection points, as well as the location of hazards which can then be used for risk assessment and management. It
will also be possible to export the data in GPS format so all the accessible water collection points could be displayed or selected by
the pilot during operations, reducing the pilot’s workload and increasing its situational awareness. With this method, it is expected
to reduce the firefighting operation risk and simultaneously increase the efficiency in the initial attack.
Keywords: Firefighting; Helicopters; Management; Operations; Risk.

1. INTRODUCTION
Annually multiple accidents and incidents occurs with aircraft employed in firefighting operations. These occurrences are directly
related with the electric/telecommunications grid infrastructures or other objects in close vicinity to water collections points.
Frequently, these objects are not identified or correctly marked with high visibility markers. This leads to obstacles being difficult to
identify by the pilot, leading to an impact or near miss. Especially susceptible to these hazards are the helicopters. These occurrences
lead in most of the cases to irrecoverable losses of both material and non-material nature. Therefore, it is imperative that an analysis
and control measures are put in practice to avoid further occurrences to take place.
The objective of this study is to provide the aircraft operators with a database of water collection points that mitigate the risk for the
aircraft and its crew and third party property. In parallel, aimed also to increase the efficiency of the operation in the Initial Attack
response.
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The current study was initiated with the analysis of all the collected bibliography references, including data regarding geography,
aircraft and operational procedures. Afterwards, all data was processed by means of a geography information system (GIS). Once
finalized the processing staged, the results were analysed and interpreted.

2. LITERATURE REVIEW
Nowadays, the initial attack in a wildfire fighting is unanimously accepted as the most important phase to control an initial fire
outbreak. Rahn (2010) considers that the success in the control of the wildfire depends on an aggressive initial attack and that the
first 10 to 30 minutes are the most important. Luke and McArthur (1978) found out that the acceleration phase can be as quickly as
a window of 20-30 minutes, although it depends on other factors such as fuel moisture. Autoridade Nacional de Protecção Civil (2009)
refers that a swift and heavy initial attack, voluntarily overestimated to the fire in question, must be privileged. To this end, the
firefighting aircraft should be triggered as soon as possible to maximise the ratio between efficiency and cost value. McCarthy (2003)
also concludes that firefighting aircraft are generally efficient assisting the restrain of wildfires particularly in the initial attack phase,
preventing its spreading and evolution into the next phase. Specifically, that the use of helicopters is advantageous over aeroplanes
when there are water collection points nearby, given their capability of more water drops per time.
In Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (2015) the efficiency of initial attack was 89.7% and for extended attack of
10.2%, relative to the year of 2015, with similar values for the previous years., thus reinforcing the importance of the initial attack.
For our research, an inquiry was carried out in which more than 95% of firefighting pilots confirmed that they have difficulties in
finding the first water collection point once they arrive to the theatre of operations. Therefore, it is important to make this
information readily available to them. Still, more than 95% answered that they were surprised by obstacles present around these
points. The inquired population consisted of 35 firefighting helicopter pilots operating in Portugal. 24 replies were validated, which
represents 68.6% of the total inquired population.
According to the International Helicopter Safety Team (2014) (IHST), from 1995 to 2012, there were 9 735 accidents with the
maximum peak of 643 accidents in the year of 2002. The immediate cause of 18.4% of these occurrences result from Controlled Flight
Into Terrain (CFIT), shown in the next page in Figure 2, which also includes wire strikes.

Figure 2 Causes for helicopter accidents.
In terms of European statistics, the European Helicopter Safety Team (2010, 2015) (EHST) determined that in Part-SPO120, in aerial
work, 58% of the Standard Problem Statement121 (SPS) level 2 is due to collision with terrain and obstacles as shown in Figure 3.

Figure 3 Immediate cause of light helicopter accidents.

120
121

Annex VIII Specialised operations of Commission Regulation (EU) 965/2012 on air operations.
SPS - Taxonomy used to describe causes of an accident, composed by three levels of detail.
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EASA (2016) revels that in Part-SPO there was a mean value of 23.2 occurrences per year between the year of 2005 and 2015. Of
those, 10.6 occurrences were during manoeuvring, which represents the maximum mean value. In the same report, in Part-SPO for
helicopters, the following is referred: “The top safety issue for aerial work operations with helicopters is related to operation near
wires. In some cases, the wires were known but the clearance was miss-judged and in other cases the wires were unknown to the
pilot prior to a wirestrike or near-miss” (EASA 2016: 46).
In Portugal, GPIAA (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) reports that between the year of 2001 and 2016, 29 occurrences with
aircraft employed in firefighting were registered, of which 11 were attributed to obstacle collision and, of those, 8 are accidents with
helicopters. This represents 38% as shown in Figure 4.

Figure 4 GPIAA percentage of accidents’ cause.
According to ICAO International Civil Aviation Organization (2013) Doc 9859, a Safety Management System (SMS) is a “system to
assure the safe operation of aircraft through effective management of safety risk (…), designed to continuously improve safety by
identifying hazards, collecting and analysing data and continuously assessing safety risks. (…) [It] seeks to proactively contain or
mitigate risks before they result in aviation accidents and incidents. It is a system that is commensurate with the organization’s
regulatory obligations and safety goals.” (ICAO 2013: 5-1) In our research, we used the SMS framework, as it is expected to identify
hazards in the form of obstacles around water collection points, make a risk assessment of those hazards and implement measures
to control the risk by means of a digital database and georeferenced digital/paper charts.

3. CASE STUDY
Fundão (district of Castelo Branco, Portugal) was the chosen region to apply the methodology researched in this study. Because of
its special characteristics regarding terrain morphology which consists of plains to the East and mountains to the West; its soil
occupation and distribution, with forest and agriculture, respectively 55.6% and 34.8%, both representing a high value for the region;
and its atmospheric conditions, which can be extreme in summer season in terms of air temperature and moisture. Regarding water
surfaces, at the time of this study, Fundão is not compatible with the use of land or amphibious aircrafts, given the small geometry
and configuration of its lakes, this statement excludes Marateca, which is located to the South of the region, although only a small
fraction of its area is included inside Fundão’s Municipality borders, which does not qualify for use by amphibian aircrafts. For the
reason exposed, only helicopters types being used by Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) were considered
by this methodology, which includes light, medium and heavy firefighting helicopters according with (Autoridade Nacional de
Protecção Civil 2016).
Fundão Municipality (Câmara Municipal do Fundão), provided data for this study, containing vector layers regarding the use of soil,
road and railroad infrastructures, electric grid infrastructures, antennas infrastructures and urban areas. It was also gathered data
relative to elevation in raster format. A Digital Elevation Model (DEM) was created from a vector layer containing contour lines with
elevation data. With the DEM creation, it was possible to create a new raster layer containing slope terrain information.
In this first analysis, the characteristics were classified according with the hazard they represent to the helicopter operation. It was
created a scale of numeric values to represent the hazard imposed by those characteristics. This scale is represented in Table 14.
Table 14 Hazard's Scale
Irrelevant
1

Marginal
2

Relevant
3

Critical
4

Catastrophic
5

The values presented in Table 14 where attributed to the characteristics (layers) as represented in the Table 15 presented in the next
page.
Table 15 Classification of Helicopter Water Collection Points’ Hazard.
Variables
Land Use

Classes
Water Bodies
Social Areas
Agriculture
Forest
Uncultivated Land
Unproductive Land
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Value
1
5
3
4
2
4
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Slope

< 3°
3° - 10°
> 10°
Highway
Secondary Roads
Electric Grid
Antennas
Sport Fields

Infrastructures

1
3
5
5
3
5
5
2

The values on the Table 15 were obtained regarding the hazard it represents to helicopters' operation. This first stage allowed us to
obtain water collection points’ hazards.
Information was collected in the rotorcraft flight manuals (RFM) for the Eurocopter AS350 B3 (Eurocopter (2012)), Bell Textron 212
(Bell Helicopter Textron (1998)) and Kamov Ka-32A11BC (Kamov Company (2005)). In each of these manuals, there were different
limitations imposed, which were considered accordingly to proceed to the second stage analysis.
A second stage analysis took place which was more specific to the water surfaces and helicopter characteristics, performance and
geometry wise, to assess if the water collection points were well suited for the type and equipment of the helicopter in use. Data on
water surfaces has been collected through a survey, regarding its geometry and water height.
It was possible to produce another vector layer with the relevant information as well as data on helicopters' geometry and its
firefighting suppression equipment. The used values for this second analysis can be found in Table 16.
Table 16 Helicopter’s Limiting Values.
Type

ICAO / ANPC
Designation

Light
Medium
Heavy

AS50 / AS350
B212 / Bell 212
KA27 / Kamov

Minimum Horizontal Obstacle
Clerance
(m)
20
26
5122

Suppresion Equipment

Minimum Water Depth
(m)

Bambi Bucket 2732S
Bambi Bucket 2732S
Bambi Bucket HL5000

1.52
1.52
0.53123

After selection of the water collection points a further third analysis took place, this time collecting information, in site survey, about
the water collection point’s obstacles, georeferencing each one and further assessing the helicopter operation's risk, taking into
account the performance of each helicopter, especially regarding its performance class according with Commission Regulation (EU)
No 965/2012 of 5 October 2012 The European Comission (2012). It has also been considered information regarding some standards
of performance required in ICAO Annex 14 Volume II International Civil Aviation Organization (2013). Using the information above,
it was possible to analyse the water collection points and make sure it was given sufficient clearway in case of engine failure or for
the acceleration phase.
Figure 5 in the next page shows the flow chart used by this methodology for obtaining the location of the water collection points to
be used by helicopter’s crew in firefighting operations.

Figure 5 Flow chart of suitable GPS water collection points location.

122
123

Using 15 meter long line suspension equipment.
Value using HL5000 with Torrentula valve with PowerFill system pump.

466

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
4. RESULTS ANALYSIS
The results obtained from the methodology described in the previous section 0 are described within this section.
Regarding the first analysis, it was possible to achieve the map in Figure 6. This is the first iteration of GIS analysis which gave the
most suitable locations for a water collection point according with the Table 14 scale. This first analysis does not consider the specific
values of each helicopter or location, i.e., the dimensions or performance of the helicopters’ type, rather it considered only the values
described in Table 15, the hazard values of each characteristic.

Figure 6 Hazard map.
It is clearly shown in Figure 6 that the most suitable areas for water points’ location can be found East of Fundão, which relates to
the fact that the terrain morphology is plain and there are major farms located in that region. On the contrary, the West part of
Fundão, which has mountain and forest does not present much opportunities for water collection points. In this region, only a few
ridge lines and riverbeds are possible suitable for a water collection point taking into account the values of Table 15.
In Figure 7, it is also visible that the largest amount of water surfaces are located in the East side of the region, for the same reasons
mentioned previously.

Figure 7 Water lines and surfaces.
This area represents the highest fire risk index according with the data provided by Câmara Municipal do Fundão, represented in
Figure 8.
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Figure 8 Fire risk index.
The second analysis resulted in the initial suitable locations of water collection points. This was a combination of the information
contained in Figure 6 map, with the water lines and surface map, in Figure 7. This second analysis already considers the geometry
restrictions described in Table 16. The Figure 9 represents the results obtained.

Figure 9 Initial water collection point locations with Digital Elevation Map (DEM).
It can be observed that the majority of water collection points are located in the South-East of the region and that the West region
is only supported by 3 water collection points which are located in the lowest part of the valley. The Figure 10 show the radius for 1
minute and 2 minutes of flight at 80 knots. The ideal situation is considered to have all the area covered by 1 minute flying radius
from existing water collection points. It can also be observed that there are regions with high and very high fire risk index that are
not covered by the 1 minute flying radius.
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Figure 10 Risk fire index with flying radius map.
The last stage is to recommend water collection points and produce the paper/digital maps and charts. The Figure 11 reflects the
existing final and the proposed water collection points with 1 minute flying radius. The Figure 12 reflects a 2 minute flying radius,
demonstrating that almost all the region is covered.

Figure 11 Final and proposed water collection points with 1 minute flying radius.
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Figure 12 Final and proposed water collection points with 2 minute flying radius.
Finally, Figure 13 shows an example of a paper/digital georeferenced chart produced using GIS.

Figure 13 Example of georeferenced water point chart.
It can also be used as a georeferenced map in third-party software, for example in tables such as shown in Figure 14.
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Figure 14 Example use in tablet.

5. CONCLUSIONS
During this study, bibliography regarding firefighting aircraft operations and geographic data has been collected, hazards were
identified and parameters were defined according with the risk assessment. Analysis has been done through GIS software. Results
were obtained about the suitability of water collection points depending on the type of aircraft to be used.
It is possible to conclude that there is the necessity for reliable information regarding existing water collection points to be delivered
to helicopter pilots and ground teams. It is also important to deliver this information with obstacles’ location relative to the water
collection points in either georeferenced digital or paper format.
Despite the strong will of Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) to perform surveys regarding water collection points, it has
been concluded that there is no methodology based on aircraft characteristics to determine suitability of the points. The only
classification considered by ANPC is the aircraft water loads to determine the points’ suitability.
There are areas of increased value, with high fire risk index, without proper water collection points in the vicinity or 1 minute flying
coverage time. Water collection points were recommended in the most suitable areas.
There were limitations regarding this work in terms of terrain data, which sometimes turned out to be inaccurate, outdated or
missing. Therefore, it is important to have up to date information, gathered with in site terrain surveys, especially around the water
collection point considered. There were also difficulties in determine the minimum aircraft performance, since the variables are
extremely dynamic.
A data base has been provided with reliable up to date information regarding water collection points in Fundão's region which can
be uploaded to GPS units, printed in paper charts or used as georeferenced maps by either air or ground navigation software. It is
highly expected that this data base will lower the risk of the aircraft operation by aiding the pilots to have better situational awareness
during operations. It is also expected to increase the efficiency of the operation by reducing the search time of the first water
collection point in the initial attack response, although this could not be verified within the scope of this research.
In the future, it would be positive to improve the methodology based on the practical application in the firefighting operation and
the experts feedback. It would also be extremely positive if ANPC or aircraft operators adopt such a methodology for the rest of the
Portuguese territory, especially in regions were more hazards are present or water sources are scarce.
It would be extremely positive in a future work, to be able to provide an integrated system, that could be able to georeference
information, regarding points of interest, hazard location, line/head of wildfire, units’ location in the theatre of operations, and giving
real time exchange information between ground and aircrafts’ crews.
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RESUMO
A globalização e a consequente internacionalização das empresas é uma tendência crescente. Consequentemente é exigido às
empresas maior velocidade e flexibilidade. O fator tempo tornou-se muito importante, não só nos negócios, mas também em toda a
sociedade. Existem várias empresas que, apesar de estarem localizadas em regiões periféricas, acrescentam um valor importante
quer à economia regional quer à economia nacional. Estas regiões têm um nível de acessibilidade inferior às regiões centrais devido
à sua localização, longe dos centros urbanos e dos aeroportos internacionais e, por isso, enfrentam um grande desafio: o tempo de
viagem até ao aeroporto mais próximo é maior do que o tempo de viagem desse aeroporto para um destino internacional.
Atualmente, o modo de transporte mais rápido e mais prático é a aviação executiva. Assim, apresentamos o conceito e uma breve
história da aviação executiva e identificamos os principais benefícios e valores da utilização deste modo de transporte. É também
feita uma comparação entre a aviação executiva e seus principais concorrentes e é apresentado um conceito geral de modelo de
negócios. Apesar da velocidade e flexibilidade, a aviação executiva não é acessível para todas as empresas ou identidades, uma vez
que a este tipo de transporte estão associados custos elevados. Desta forma, neste trabalho apresentamos uma empresa fictícia que
tem como objetivo oferecer um serviço de aviação executiva, de forma sustentável, em regiões periféricas de Portugal. Para entender
as necessidades das empresas localizadas nos distritos periféricos de Portugal, é também mencionado um inquérito, ainda em aberto,
que está a ser submetido a uma amostra destas empresas.
Palavras-chave: Aviação Executiva; Modelos de negócios; Regiões periféricas.

ABSTRACT
Globalization and the consequent internationalization of companies is a growing trend. Therefore, greater speed and flexibility are
required from companies. The time factor has become highly important not only in business world but also in the whole society.
There are several companies that, despite being located in peripheral regions, bring a high added value to the regional and national
economy. These regions have an accessibility level lower than central regions due to their location far from urban centers and
international airports. Therefore, those companies face a huge challenge: the traveling time to the closest airport is longer than the
traveling time from that airport to the international destination. Currently, the fastest and more practical mode of transport is
undoubtedly the Business Aviation. Thus, we introduce the concept and a brief history of business aviation and it is identified the
main benefits and values of using this mode of transport. It is also made a comparison between the Business Aviation and its direct
competitors. In this paper, we also present a general concept of business model. Despite the speed and flexibility, business aviation
is not accessible to all companies or identities once this type of transportation depicts high costs. A fictional air company which
services allow sustainable business aviation service in peripheral regions is presented. To understand the needs of companies located
in Portugal’s peripheral districts, an on-going survey submitted to a sample of these companies is also mentioned.
Keywords: Business aviation; Business models; Peripheral regions.

1. INTRODUCTION
In the last decades, there has been a migratory increase from peripheral areas to large urban areas. Natural and human factors
condition this behavior. Among the natural factors, the climate, soil relief and fertility, which, when favorable, facilitate the practice
of agriculture and promote the development of transport and communications, are the ones who influences most this distribution.
But more than natural factors, human factors are currently the best explanation for the regional asymmetries observed in population
distribution. It is, in fact, on the coast that most of the cities are located, becoming true poles of attraction and population
establishment, for the job offer, generated by the intense commercial and industrial activity and by the many services and equipment
that is provided to its population.
Over the last years we have witnessed a major development of large urban centers. New transport networks were built (not only at
the road level but also at sea and air) that allowed these centers to become centers of attraction and fixation of companies (which
activity and contacts became facilitated).
There are, however, companies that by specific factors are attracted to the regions away from the large urban centers – the peripheral
regions. These companies represent a great importance to the local and national economy since they export a large part of their
production. Many of these exportations contracts imply a large amount of business travels to the countries to which they export or
may export.
In the absence of a transport network as big as the ones offered at large urban centers, firms located in peripheral regions are faced
with the obstacle of distance to external markets. It should be noted that distance is not measured with measures of length but
rather with measures of time, so a place is more or less distant depending on the time it takes to get there.
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Thus, the major problem that companies located in these regions have is the time they take to travel to international airports, were
sometimes the time they take to get to the closest airport is longer than the travel time from the airport to the international
destination.
Currently, the fastest, more flexible and more practical mode of transport is undoubtedly the Business Aviation (BA).
The increasing need for speed and predictability led to a worldwile constant increase of BA allows large companies from all regions
of the world (at different stages of economic and business cycles) started requiring the use of BA to properly position themselves to
capture value as market conditions evolve.
Unfortunately, BA is not accessible to all, the high costs of air transport do not allow that many companies and individuals make use
of it. Thus, in this work we present a solution that will improve the mobility and speed of movement of companies located in
peripheral regions.
This solution consists in the creation of an air transport network, constituted by small aircraft, that allow the connection between
the big international airports and airfields that serve small locations/regions. With this it would be possible to connect through the
air the regions of the interior to several cities of diverse countries.

2. PERIPHERALLY AND ACCESSIBILITY
The concept of peripherally is related to something (or someone) located in the periphery, that is in the limits or the circumference
- in relation to a "center" (Silva, 2005).
2.1 Geographical approach of periphery
From the geographical point of view, the periphericity can be considered as the location beyond the range that limits a certain area,
precisely at the maximum distance from the respective geographic center. However, and in terms of regional development, the
periphery should also reflect the distance to the most relevant economic activity/activities in the region, country, or even a group of
countries.
In this sense, periphericity is marked by both the physical configuration of the territory and the geographic distribution of economic
activities within it; that is: from the relationship with regional development it is observed that the periphericity is synonymous with
relative accessibility - or inaccessibility - to the economic activity, as it is distributed geographically throughout the territory (Silva,
2005).
2.1.1 Economic approach of periphery
The conditions of relative centrality or periphericity influence the industrial sector, both in terms of investment decision-making and
in terms of competitive efficiency. In other words, variations in the degree of periphericity are reflected, in the direct ratio, in distance
costs.
The simplest way to assess distance costs in peripheral regions is to analyze the costs incurred by companies in, for example,
transporting products to the market and accessing services and/or materials. These costs are lower for businesses located in the
center. Transport costs are not the only costs attributable to distance in peripheral regions: considering technological advances in
recent years, telecommunication and access to information costs are further examples of what these regions have to endure at higher
levels than in central regions.
Increased economies of scale (coupled with progress towards full European integration) also end up influencing the Center-Periphery
relationship in areas such as industry growth and regional economic development. Central location, as it facilitates contact with
broader market areas, leads - as a rule - to economies of scale in production, lower product costs, and significant sales increases.
Clearly, firms located in central regions may also incur higher costs related, for example, to labor or the value of space, against those
of the periphery (Silva, 2005).
2.1.2 Accessibility
The concept of accessibility is intrinsic to the concept of periphericity. Accessibility translates the relative opportunities of interaction
between companies and industries, distributed and confined to a given space. Reflecting the costs inherent to distance in monetary
terms, access time to information, organizational adjustments, and other terms, ends up marking the differences between the regions
degrees of economic activity. The term accessibility closes (at least) two concepts: location and market potential (or economic), any
of them important enough so that it does not go unnoticed in the approach to the theme that we intend to do (Silva, 2005).
Market Potential:
In a simplistic form, the designation of market potential is closely linked to the concept of population density (Silva, 2005).
If we look at the distribution of the main urban centers in Portugal (or if we look more closely at the population density of the country)
we can easily conclude that a large part of the population is concentrated on the coast (with the exception of the Alentejo coast),
within a territorial band covering Lisbon, Sintra, Vila Nova de Gaia and Oporto regions (INE, 2012).
Outside this central nucleus, a considerable number of regions (Cascais, Loures, Braga and Matosinhos) with high population emerge.
Outside this ring, in turn, we find other important territorial spaces that assume certain relevance in the national context, such as
Amadora and Almada (INE, 2012).
This very irregular distribution of the Portuguese population is conditioned by natural and human factors. Among the natural factors
that most influence this distribution can be (Queirós, 2013):


The climate: the milder and more humid climate of the coast has always been a factor of attraction for the Portuguese
population since it favors the development of various human activities;
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The relief;



The fertility of the soil: the fertile plains of the coast have always attracted the population, helping to fix it, as it facilitates
the practice of agriculture and promotes the development of transport and communications.

But more than natural factors, human factors are currently the ones that best explain the regional asymmetries observed in
population distribution. It is in fact on the coast that most of the cities are located, true poles of attraction and population fixation,
for (Queirós, 2013):


The job it offers: generated by the intense commercial and industrial activity and by the numerous services and equipment
available to the population;



The existence of a dense transport network on the coast: reinforced by the intense port and airport activity, is a factor of
attraction and fixation of numerous national and international companies that see, in this way, their activity and their
facilitated contacts, also contributing to fix the population.

When we look closely at the map of the distribution of purchasing power per capita by municipality and compare it to the population
density map by municipality (Figure 1), we conclude that wealth seems to be concentrated in the central regions.

Figure 15: Distribution of Purchasing Power per capita by Municipality (Left) and population density map by municipality (Right), in
Portugal (INE, IGP, & PORDATA, 2017; INE & PORDATA, 2016).
Location and Access Time:
Until very recently, and with due regard to network failures and quality, road distance was a tool used to assess market potential in
any region, especially on the (economic) cost of market access. Currently, the distance has been relegated to a secondary plan,
considering the time of access. The occurrence of this change is due not only to the increase in the quality of the networks but also
to the progressive use of various modes of transport and to the variety of goods which have been transported. Considering the access
time, we verified the change that this parameter will operate in the traditional model of accessibility based solely on distance. Let us
see: certain peripheral regions (insular regions, for example) in an analogous situation can benefit compared to others located in
continental spaces; especially if insular populations use the airplane as a regular mean of transport.
At the same time, many regions located on the mainland do not have any aerodrome locally open to commercial traffic, being
completely dependent on terrestrial means of transport to meet their communication needs, and considerable time is required to
travel - by road or by railroad. However, this does not allow us to infer that insular spaces have (always) good accessibility. Generally,
they depend on a single mode of transport, with infrequent connections, and on a limited range of destinations (Silva, 2005).
2.1.3 Study framework
As we have previously shown, the determination of the periphericity of a region imposes not only the geographic and economic
analysis of the region but also an analysis of its level of accessibility. According to the national economic and geographic context, and
looking at the accessibility that each region has, we can define as peripheral regions the Portuguese interior regions and as central
the Portuguese coast regions, mainly the regions of Lisbon and Oporto.
Thus, for this study we consider as central districts Viana do Castelo, Braga, Oporto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisbon, Santarém, Setúbal
and Faro and consider, consequently, as peripheral districts Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora and
Beja (as seen in Figure 2).
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Figure 10: Districts consider as central and as peripheral
Peripheral Districts of Portugal:
The districts that we consider peripheral, although they have a small business network, compared to the central districts, are of great
importance in the regional and national economy. Despite the disadvantages that companies in these regions have compared to
companies in the central regions, such as the quality of transport networks, there are advantages that are important not to forget,
such as cheaper work labor and the lower spaces cost.
There are many companies that, in peripheral areas, export a large part of their production. Many exports involve a large amount of
business travel to the countries to which they export or may export. The major problem that companies located in these regions have
is the time they take to travel to international airports, with examples of traveling time to the closest airport being longer than the
travel time from that airport to the international destination. To eliminate this problem, it would be important to improve the quality
of the transport network serving these areas. Since air transport, more specifically the fastest and most flexible executive aviation
service, the creation of an air transportation service in the peripheral areas would not only lead to an increase in the companies’
quality of transport but could also create a possible increase of the establishment of new companies.

3. BUSINESS AVIATION AND SMALL AIRCRAFT TRANSPORTATION SYSTEMS
3.1 Business Aviation (BA) concept
BA is a segment of general aviation that explores a niche market of air transport with very specific characteristics. This air
transportation mode is conceived to meet the demand for private flights, often in different routes than those used by civil and military
aviation. BA can be also defined as a sector of aviation which concerns the operation or use of aircraft by companies for the carriage
of passengers or goods as an aid to the conduct of their business, flown for purposes generally considered not for public hire and
piloted by individuals having, at the minimum, a valid commercial pilot license with the instrument rating (ICAO, 2013).
3.2 Benefits and added value
Distance is a common obstacle to companies of all sizes and for complex transactions, with a high impact on the costs of the
companies if the related activities require a lot of travels. Therefore, mobility is an important characteristic required by companies.
In a global market environment, the ability to answer effectively and efficiently to business needs is crucial. Currently there are
several types of transport able to solve the problem of distance but none are as efficient as the BA that creates opportunities for well
managed companies position themselves strategically in order to get an advantage over others (NBAA, 2013).
The needs between companies vary enormously and the decision to use BA should be done within a framework that weighs the costs
and benefits and includes various business elements, all those who should be considered before the decision-making of the choice
to use or not BA, that when combined describe the complexity of the transaction (the degree of necessity for the use of such aircraft)
and determine the level of mobility needed in order to complete the transaction (NBAA, 2013):


Low priority transactions (without the sensitivity of the time): do not benefit from the use of BA; but



Large value transactions (such as the closure of business, or maintaining relationships): creates a need for mobility that
BA serves more effectively than any other alternative transport.

Although passengers transportation by comercial airlines meets the needs of many companies and specific business transactions
classes it also have imminent disadvantages. By examining the complexity of international business trips, which can last several days,
the commercial option is not practical upon a time saving perspective (NBAA, 2013).

476

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Figure 3: EBAA Business Aviation User Survey (NBAA, 2013:7)
. We can conclude that the main benefits of BA are (NBAA, 2013):


Time saving: Figure 3 shows that about 77% of BA users use it because it is possible to save time;



Possibility of use airports that legacy airlines don’t serve;



Employee time savings: an employee’s time has intrinsic value that was once thought to increase with expertise and
decision-making responsibility;



Productivity increase: includes being able to complete essential and strategic business tasks more quickly, thereby reducing
unit costs of sales, improving time market, and impacting shareholder value through key drivers such as revenue growth,
profit growth and asset efficiency.

3.4 Competition between businees aviation and others means of transportation
3.4.1 Airline Business Travel (ABT)
The business class fare attribute of full flexibility was found to lose value to business travellers. We can conclude that scheduled
business travel is not a market for BA beause business travellers prefer the Low Cost Carriers (LCC) and not the high-end BA for cost
reasons.
This decline in airline business travel can also be linked to the growth of BA in Europe, this is confirmed by an Oxford study where BA
is presented as a complement to scheduled network, so if a business trip is of an uncertain nature, BA would be more attractive than
ABT (Oxford Economics, 2012).
Airline profitability is all about capacity management, so travels offered by ABT will be always a challenge either to meet passenger
(exquisite) requirements, schedule and demand. For BA this is a good opportunity to enter in such market where ABT are consistently
losing money.
During the European Business Aviation Conference and Exhibition (EBACE) in may of 2013, experts discussed about the most
appropriate positioning for BA and they were very keen to the complementary position instead of direct competition with airlines
because it creates value for both full service airlines and BA companies (Pestana, 2015).
A good example of cooperation between BA and ABT is the partnership between NetJets and Lufthansa, where Netjets connects
airports in Europe and in United States (US) to the main Lufthansa operating hubs. This service combines the accessibility offered by
BA to the lower cost of flying on airlines in the long haul. Also, connecting times at the hub are minimal since the passengers transfer
directly between aircrafts and don’t even use the terminal. Another factor considered in the discussion is the slot availability on main
airports/hubs. There are many airports that are on limit of capacity and therefore in a competing scenario BA will lose against the
ABT (Credeur and Andrew, 2012).
3.4.1 Ground transportation (GT)
The typical BA traveler wants privacy, security, comfort and save time, so ground transportation is not a direct competitor to BA. This
can be confirmed when NetJets needs to divert the flight to a different destination airport for weather reasons (below minimum
visibility, snow/ice) and the passengers need to make the last segment by car. This is always an unpleasant experience; so one of the
most recognized values of BA is to arrive very close to the end destination to minimize commuting time. Usually, ground
transportation (limousine services, for example) complements BA services (Pestana, 2015).
4.4.1Remote communication tools (Internet based)
It is accepted that remote communication tools such as video conference are not as effective as face to face meetings. This is even
more important on first contact meetings and to close deals. Video conference is a good tool for meetings follow-up and exchange
of information. However when a decision or negotiation needs to be made, the face to face meeting is the most effective solution
(Pestana, 2015).
4.4 Small Aircraft Transportation System (SATS) concept
Some regions are not served by air transport or high-speed trains which results in a substantial need for road travel for short to
medium distances. The Small Aircraft Transport System (SATS) aims to answer the specific needs of business and other users of these
regions, filling a gap between surface transport and regular mass air transport. Using small aircrafts and local and regional
airports/airfields, will allow access to more communities in less travel time. Some of the advantages of SATS are (Krzysztof, 2009):


Improvement of passenger’s transportation;



Relieve road congestion and the consequent reduce of environmental impact;



Affordability: using modern mass-produced small aircraft based on advanced technology and an intelligent transport
business model, SATS will be affordable, and once full maturity is reached, costs will be similar or less than car travel;



Accessibility: the currently available airport infrastructure in Europe is sufficient to provide easy access to all European
communities.

EPATS-STUDY showed that small aircraft transportation is beneficial for business travel in Europe, especially in southern France,
Spain, Portugal and Italy, as well as in Eastern Europe, adding a new relevant market towards the current BA market which is currently
more mature between London and Milano. SATS business model can have the following operational characteristics (Krzysztof, 2009):


Totally on-demand: the passenger is free to choose the final airport destination and the flight time. He always flies without
other non-related passengers;
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Semi on-demand: the passenger is bounded in his departure and destination airport choice, but can choose its own flight
time;



Per seat on-demand (net-centric case): the passenger is free to decide his final departure and destination airport; other
non-related passengers may accompany the original passenger to the same destination. Consequentially the passenger can
choose a flight time interval for departure, whereas the operator decides the ultimate intermediate departure time of all
passengers. The higher the interval the lower the charter price;



Aircraft fleet: passengers are free to choose different aircraft type according to their demands.

The structure of the SATS network, planning and service management are aimed at reducing empty flight seats, increasing fleet
effectiveness and fuel efficiency, to minimize transportation costs (Krzysztof, 2009).

5. BUSINESS MODELS
Business model (BM) concept is relatively new, making its first practical appearance at the beginning of this millennium, with the
massive use of the Internet in the emerging of e-commerce transactions. Driving forces such as outsourcing and offshoring
procedures, better economic perception, and huge financial restructuration’s also boosted BM notions.
There is no overall established theory defining business models, instead there are several designations proposed by different authors.
According to Osterwalder (among other authors), a BM is how an organization creates and delivers value to customers, delineating
the business logic necessary to generate profit. In other words, BM is commonly associated as the company’s blueprint, revealing
how an organization does business and interacts with other entities to generate profit. To sum up, a BM is as a collection of (Silva,
2014):


Organizational roles;



System functionalities;



Detailed mechanisms descriptions and relationships among parties.

5.1 Business Plan
In order to prepare a business plan, it is necessary to conduct at least three main studies (Pires, 2017):


Market Study: where a comprehensive and sectoral analysis, a market analysis, a strategic analysis and finally a marketing
plan are carried out;



Technical Study: where a production plan or operations and a human resources and organizational plan are drawn up;



Economic-Financial Feasibility Study: where an economic-financial plan and a sensitivity analysis are made.

5.1.1 Market Study
Surrounding environment analysis:
In the surrounding environment analysis, we can divide the surrounding environment into two means (Pires, 2017):


Contextual environment mean: it covers the political-legal context, the economic context, the socio-cultural context and
the technological context of the country or region;



Transactional environment mean: constituted by the customers, the suppliers, the community and the competitors.

Market analysis:
In market analysis, the geographic area of influence (company's area of activity), the market’s size and the prospects for this market
(forecasting the evolution of demand) are analyzed and defined. This allows knowing not only who the customers/consumers are,
the products/services, the motivation of the purchase, the size of the market, the distribution channels and the price level, but also
who is the competitor, the competing products/services, market shares, distribution markets and the price and conditions of sale
(Pires, 2017).
One of the most used exercises in a market analysis, whether to open a new business or to define a new strategy, is the Porter’s Five
Forces analysis that aims to evaluate the attractiveness of each specific segment, diagnose where the main competitive pressures
are from and assess how strong and important each of them is. Figure 4 evidences the five forces of this model are the supplier
power, the buyer power, the competitive rivalry, the threat of substitution and the threat of a new entry (CGMA, 2013).
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Figure 4: Porter’s Five Forces Model (CGMA, 2013).
Strategic analysis:
A company's strategic analysis clarifies what a company's goals, mission, and vision are, and helps the organization to make more
assertive decisions, study and understand the scenario, understand its market position, and indicate how positioning and
performance of the company should be.
Through a SWOT analysis, a diagnosis is made about the company and the market where it is inserted. Created in matrix to facilitate
its elaboration, the SWOT analysis is simple and practical and measures the strengths, weaknesses, opportunities and threats
(external or internal) allowing to adopt an appropriate strategy (Pires, 2017).
Marketing plan:
The marketing plan defines how to sell the product/service that the company produces or sells. Thus, the following policies are
presented (Pires, 2017):


Product/service: clear definition of the product/service that produces and/or sells;



Price: definition of price and sale conditions;



Distribution: definition of the distribution/sale channel;



Communication: definition of the product/service dissemination way to the market.

5.1.2 Technical Study
The organizational and Human Resources (HR) plan is the presentation of the organizational structure and planning of the HR which
consists in (Pires, 2017):


The presentation of the team work (number of employees, functions and structure);



Specifying jobs, necessary tasks and necessary skills;



The workers remuneration and benefits;



The HR policy (recruiting, selecting and hiring staff) and staff training program.

The Production/Operations Plan consider several criteria in the (Pires, 2017):


Decision of the location of the company (facility’s needs);



Definition of how the manufacture of products or the provision of services is performed;



Explanation of each of the stages of the production / service process;



Choice of machinery, equipment, raw materials, subsidiary materials and technology to adopt;



Schedules the project, the activities and the seasonality of the activities.

1.1.1.

Economic-Financial Feasibility Study

The Economic-Financial plan of a company begins with an investment plan, where it is necessary to define (Pires, 2017):


Incorporated Fixed Capital: such as studies and projects, constitution expenses, patents, trademarks and licenses and
training of personnel;



Fixed Tangible Capital: such as land, buildings and facilities, machinery and equipment, cargo and transport materials,
social and safety equipment.

This represents assets of a company, i.e. equity or net worth and non-equity or liabilities, which are the resources needed for a
company to start and develop its activity. To finance its activity, a financial plan is drawn up which describes the financial resources
needed by the company.
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The sensitivity analysis consists of the construction of alternative scenarios, based on critical variables of the project, namely the sale
price, quantity of supply, changes in cost structure, changes in interest rates, inflation rate, among others (Pires, 2017).

6. AIR BUDJETS - “TELL US YOUR BUDGET AND WE’LL MAKE YOU FLY”
Since the objective of this study is to create an air transport service optimized to operate in peripheral regions, this chapter presents
a (yet fictional) aviation company and the personalized services provided to companies located in peripheral regions of Portugal. The
company has the following main objective: revitalize transport in peripheral regions (hard to reach places, where travel time to an
urban center and to a closest international airport is more than 2 hours), increasing the accessibility of these regions and offering
greater flexibility to the companies located there.
6.1 Air budJets services
Therefore, Air budJets is an aviation company that offers executive flights of small distance (between 100 and 300 km), that is, a
Short-haul flights (between 100 and 300 km) using small airplanes to connect Portuguese international airports with others national
aerodromes/airports.
To implement this service it will not be necessary to invest heavily in infrastructures since the aerodromes existing in the peripheral
regions will be used easily. The next example can help to understand the service.
A car trip from Castelo Branco aerodrome to Lisbon airport takes about 2 hours (120 minutes) to travel the distance of 277 km. If this
trip was made on Air budJets the distance will decrease to about 188 km (less 89 km) and will take about 20 minutes, depending on
the aircraft used (a reduction of 100 minutes travel time). Figure 5 shows the related routes for the example.

Figure 5: Travel between Castelo Branco and Lisbon Airport by Air budJets (A) and by Car (B)
For this service the company also offers a direct/quick transfer service when the passenger intends to board a new flight (to a
commercial airline or executive jet) when arriving at the destination airport/airfield. Normally, when a passenger disembarks at an
airport and intends to board a new flight, he have to go to the transfer area where a security check (luggage and passenger) and
passport (for international non-Schengen destinations) can be done, then he goes to the departure lounge where he waits until the
call for boarding the new flight and, finally, he moves to the departure lounge/board/gate of that flight.
To facilitate the entire transfer process and considerably shorten the time associated with it, Air budJets has devised two alternative
processes for transfer between flights according to two methods of security control:


In the first process (budJets priority +): a more detailed security check (luggage and passenger) and a passport (if necessary)
are made at the place of the first shipment, and when the landing is made at an airport the passenger embarks directly on
the new flight without having to go through the transfer zone;



In the second process (budJets priority): the order of the normal transfer procedure is maintained but the passenger
instead of using the normal control and information counters has access to priority counters. That is, with access to priority
counters the passenger has:


Check-in priority (if it wasn’t made online): enjoy an exclusive check-in counter with quick check-in and friendly
service;



Priority baggage dispatch: bags quickly check-in at special places of baggage dispatch;



Priority at the security and passport checkpoint: access exclusive queues that help him pass through immigration
and security procedures faster;



Priority boarding: he can be one of the first passengers to board using the priority boarding queue;



Priority baggage delivery: his luggage is removed first from the conveyor and the first delivered to the luggage
mat.

Figure 6 shows the diagrams of the different transfer processes between flights.
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Figure 6: Regular and Air budJets (faster) Transfer Process (A) and Air budJets priority + Transfer Process (B)
An Air budJets passenger will also be able to enjoy personalized and/or mobility-friendly assistance (budJets aid) from landing to
boarding on a new flight. Transfer priority services (budJets priority + and budJets priority) are included in the price of the trip if a
flight transfer is requested when purchasing the trip. The budJets aid service is only free when the passenger, when buying the trip,
indicates that he has some type of reduced mobility.
6.2 Air budJets associated costs:
The company aircraft operation associated costs are the following (Figure 7) (BCA, 2016):


Mission costs: the costs linked to the mission;



Variable costs: expenses that are directly related to the operation of the aircraft and are reported as an hourly cost figure;



Fixed costs: includes those costs that must be borne by a flight department irrespective of the level of aircraft utilization;



Periodic costs: reflects the current average costs for engine;



Other costs: represent personnel costs, taxes and others.

Figure 7: Air budJets Aircraft Operation Associated Costs (BCA, 2016).
6.3 Future works
To understand what is the perception of the business environment of these peripheral districts to executive aviation and what is a
demand for services offered by Air budJets (in a way thus adapted to the business model of the company to the market studied) was
elaborated and sent a survey to a set of companies in the considered areas.
In this survey, we try to understand whether if companies use executive aviation or not, the time they spend on travel (both national
and international), which are the most frequent places to go, the number of employees that usually use a flight of this service, how
long it takes to travel to an international airport and how many times (per year) they do, and how much they would be willing to pay
for a trip from the nearest airport to the nearest international airport
The data collection process with this survey is still open. As future work, we intend to close the survey, analyze the answers and,
based on these answers define the detailed business model of Air budJets.
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Last, but not the least, another future step is to study Flights of very short distances (less than 100 km) using of Vertical and TakeOff Landing (VTOL) aircrafts between any locations that have the proper characteristics to land this type of aircraft. VTOL can easily
operate in parking areas, existing helipads, and even unused land surrounding road and rail networks interchanges, thus acting as
the basis of an extensive, distributed network of "vertiports" (VTOL hubs with multiple takeoff and landing pads, as well as charging
infrastructure) or single-aircraft "vertistops" infrastructure (Hartman, 2016). This could be a complementary solution for that
described in the previous section.
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RESUMO
Este artigo e a pesquisa a ele associada foram desenvolvidos com a finalidade de analisar a potencial performance, otimização de
redes e listagem da sua estrutura de custos, além de identificar e quantificar os custos associados à implementação de um dirigível
para um transporte em logística urbana. Vários conceitos foram tidos em consideração tal como a tecnologia atual associada aos
dirigíveis, a abordagem dada por autores a modelos e planos de negócio em logística urbana e transporte aéreo. Um algoritmo de
otimização de rede foi desenvolvido tendo a metodologia de investigação operacional em conta. Os resultados representam os
elementos e componentes necessários para se poder propor um modelo e mais tarde um plano de negócios para elaborar uma
solução de logística urbana que seja do interesse dos retalhistas. O caso de estudo focou-se na venda a retalho de café num cenário
urbano e não urbano em Portugal. Os dirigíveis têm vantagens no que toca à multifuncionalidade e, sendo que, o fluxo de bens está
a aumentar, são soluções alternativas para abordar transito congestionado e más condições das vias do que os usuais métodos de
transporte de carga terrestres. As preocupações ambientais estão entre as muitas razões que demonstram que os dirigíveis são um
modo de transporte aéreo mais verde, o que segue a tendência amiga do ambiente atual do setor. Este artigo descreve os desafios
tecnológicos de implementar um dirigível em nichos do mercado como o segmento de mercado retalhista e propõe uma solução
para um novo tipo de transporte em logística urbana.
Palavras-chave: Desempenho Operacional, Dirigíveis, Logística Urbana, Otimização de Redes, Plano de Negócios.

AIRSHIPS OPERATIONAL PERFORMANCE (FEASIBILITY) FOR AN URBAN AND NON-URBAN LOGISTICS BUSINESS MODEL AND PLAN
ABSTRACT
This paper and its research were developed to analyse the performance potential, network optimisation and list the cost structure,
thus identifying and quantifying the costs’ structure associated with the implementation of an airship as an urban logistics
transportation. Several concepts were taken into consideration such as the actual airships’ technology, authors’ business model and
business plan approach in urban logistics and air cargo transportation. A network optimisation algorithm was developed within
operational research methodology. The results depict the airships’ items and components needed to propose a business model and
afterwards a business plan to elaborate an urban logistics’ solution suitable to the retailers’ interest. The case study focused on coffee
retailing in an urban and non-urban scenario in Portugal. Airships have advantages when it comes to multifunctionality and, being
the flow of goods increasing; they are an alternative solution to address traffic congestion and poor street conditions than usual road
freight transport systems. Environmental concerns are one of the several reasons that make airships a greener air vehicle following
the environmental-friendly trends in the sector. This paper describes the technological challenges to implementing airship operations
in market niches like the retailing market segment and proposes a solution to a new type of urban logistics freight.
Keywords: Airships, Business Plan, Network Optimisation, Operational Performance, Urban Logistics.

1. INTRODUCTION
1.1 Framework
Nowadays people are faced with information that they should avoid as much as possible fossil fuels. The most used one is petroleum
which is the major origin of environmental problems like acid rains, global warming, oil spills and ocean acidification which end up
causing devastation both in fauna and flora and decrease our life longevity and quality.

Figure 1: Usage of petroleum in the different fields in the USA.
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Source: North Arizona Energy Services Company

As depicted in Figure 1, transportation is where the main concern resides. Therefore it must be the first one to be addressed.
The traffic intensity in cities, especially in the most central area, is the main responsible for the reduction of daily movements and
the increase in their timing, therefore raising transportation costs and jeopardising the retailing.
Product delivery, mainly in the food industry, is made by different operators in the same days of the week, privileging the morning
periods which will then result in a traffic of goods rise, because of multiple loading/unloading happening at the same time. In
determined times of the year (with emphasis on Christmas), the passengers and goods’ circulation increases, which will aggravate
even more its distribution. In more central areas the urban morphology will difficult the traffic’s flow and the loading/unloading;
thus, causing an access interdiction to vehicles trying to reach some establishments located there.
Freight companies are forced to change the delivery’s schedule and organisation to mitigate difficulties, resulting in more expenses.
By analysing this question and following the line of Figure 2 the obvious answer to fill the gap presented seems to be airships.
Although they have their fair share of history, they are innovative and major companies have started to invest and pay attention to
this market niche.
Figure 16: Fuel consumption and speed according to each type of transportation.

Source: Smith et al., 2013.

The object of this work is an airship for logistics and urban logistics; the objective is to analyse and evaluate the technical and
economic viability of a business model for this scenario in particular. There are a certain amount of intermediate objectives to be
accomplished such as the airship type assessment and evaluate the environmental impact it may have when it is implemented and
if, according to the existing technology, is adequate to today’s urban freight logistics demands.
Following (Figure 3) there is a scheme explaining the strategy used to address this study.
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Figure 17: Schematic of the methodology used to construct this paper.
Source: own elaboration

1.2 Historical note
An airship is a “form of mechanically driven aircraft, lighter-than-air, having a means of controlling the direction of its motion” (White,
1978) as referred to in Machry (2005:29).
The earliest stated happenings of this sort include the Kongming lanterns, which are originated from the Three Kingdoms Era. This
took place in China from 220-280 AD, and these were mere airborne hot air lanterns that were used for military signalling.
In 1856 the first dirigible airship was built by Henri Giffard until then the airships depended on climate conditions for steering. Almost
half a century went by until Alberto Santos-Dumont built and flew the “Number 6”, the first ever gasoline propelled airship.
The world’s biggest and best-known airship, Hindenburg or LZ 129, unfortunately, crashed on May 6th, 1937, causing a total of 36
casualties, just one year after its first flight. This airship was being used as a transatlantic route, and the disaster was considered the
end of airships. The main problem with this event was the fact that at that time, the gas used to fill the airships was hydrogen (highly
flammable) instead of helium, as Goodyear had been using since 1925, only because the USA had the monopoly of the helium
production since before the war.
In the last decade of the XX century, the Zeppelin NT delivered a semi-rigid airship used for aerial tourism, environmental research,
advertising purposes, etc.
Last year the news was flooded with airships because HAV (Hybrid Airship Vehicles) developed the Airlander 10 (that started by being
a project for the USA military) and it crashed the floor on its second flight in Bedfordshire.
Airships can be classified regarding the altitude they can reach as high altitude (if the height is less than or equal to 21.336 m), medium
altitude (if the height is less than 6.096 m and greater than 3.048 m) or low altitude (if the height is less than 3.048 m). According to
this, they can serve different purposes as shown in Table 17.
Table 1: Airship application scenarios, evaluated by the level of operational capacity.
Application Scenarios
Defence
Anti-Ballistics Platform

High Altitude Airship
High
High

Medium Altitude Airship
Medium
Low
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Research and Data Transmission
Telecommunication
Wireless Communications, GPS, etc.
Surveillance
Scientific Research
Monitoring
Patrol
Tourism and Publicity
Cargo and Passengers’ Transportation

High
High
High
High
High
High
Medium

High
High
Medium
High
High
High
High
High
High

High
High
High
High
Medium
High
Medium
Medium
Low

Source: Pereira, 2011.

2. LITERATURE REVIEW
Urban logistics
The definition of logistics is “the process of coordinating the flow, material and information, for point dealer to point consumer, in
an effective and efficient way, according to customer needs” (Mukai et al., 2007:2). Which can also be seen as a mean to “target the
analysis, planning, and management of integrated and coordinated physical, informational, and decisional flows within a potentially
multi-partner value network” (Crainic, 2016:46).
Table 2 evidences some urban freight problems. The most common ones are related to congestion, loading/unloading/parking,
circulation and transportation policies, retail structures, and freight transportation and services companies. For each category Pereira
& Teixeira (2002) identify several types of problems.
Table 2: Urban freight problems. Source: Pereira & Teixeira, 2002.
Categories
Congestion

Loading/Unloading/
Parking
Circulation and Transportation
Policies

Retail Structures

Freight Transportation and
service companies
Others

Type of problems
Dislocation timing aggravated
Delivery time concentration (morning periods)
Seasonal traffic increase
Urban morphology imposed constraints
Lack of private parking for loading and unloading
Absence or poor location of parking for loading and unloading in the public road
Inadequate occupation of the loading and unloading places
Restriction and/or interdiction of freight vehicles access to certain areas
Elongation of forced route in one way only streets
Conflicts between collective and freight transportation
High delivery frequency
Decrease of the deliveries dimensions
Deliveries fluctuation due to oscillations in demand
Delivery of goods depending on the establishments’ working hours
Intensification of home delivery services
Usage of non-fitted vehicles to the urban tissue
Distribution planning deficiencies
Inadequate to different conditions price systems
Freight and service paying companies dependency
Restrictions due to sanitary regulations and food hygiene

Business Model
It is not easy to find a consensual definition of what a Business Model should be. As a matter of fact, Coombes & Nicholson (2013:662)
for instance consider, as a cause, “trying to differentiate a business model as a term from a strategy notion”; on the other hand Shafer
et al. (2005:206) states that one of its probable causes the “interest in the concept by a vast number of segments that can relate to
this term”. Nonetheless, the only certainty one can have is that there is no universal definition of this concept, as seen in Table 3.
Table 3: Different definition given by the authors concerning business models.
Author(s) and year
Afuah (2004:2)
Amit & Zott (2001:511)
Johnson et al. (2008:52)
Magretta (2002:1)
Teece (2010:174)

Definition
“A business model is a framework for making money. It is the set of activities which a firm performs, how it
performs them and when it performs them to offer its clients the benefits they want and to earn a profit.”
“A business model depicts the content, structure and governance of transaction designed to create value
through the exploitations of business opportunities.”
Business models “consist of four interlocking elements that, taken together, create and deliver value”. These
are customer value proposition, profit formula, key resources, and key processes.
Business models are “stories that explain how enterprises work”.
“A business model articulates the logic, the data and other evidence that support a value proposition for the
customer, and a viable structure of revenues and costs for the enterprise delivering that value.”
“A business model describes the rationale of how an organisation creates, delivers, and captures value.”

Osterwalder & Pigneurs
(2010:14)
Chesbrough & Rosenbloom
The business model is “the heuristic logic that technical potential with the realisation of economic value.”
(2002:1)
Source: Coombes & Nicholson, 2013 (adaptation)

The business model that will be used from this point forward is the approach made by Osterwalder & Pigneur (2010:15) who defend
that “the starting point of any good discussion, meeting or business innovation related workshops must be a common knowledge
what a business model really is”. They even defend that it is necessary to define a “model”, in a “way for everyone to understand it”,
i.e., a model which is simultaneously, “simple, relevant and intuitive”.
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Osterwalder and Pigneur have developed a business model description method composed of “nine basic blocks that show how a
company intends to make money. The nine blocks cover the four main areas of business: customer, offer, infrastructure and financial
viability” (Osterwalder & Pigneur, 2010:15). The authors summarise the idea as in Figure 4.

Figure 18: Business model canvas.
Source: Osterwalder & Pigneur, 2010:44.

Business Plan
Business plans are a written narrative that describes what the new business intends to fulfil. They normally have two different uses,
inside the company, the plan helps to develop a “road map” of the steps to follow while implementing the plans and strategies,
outside the company, it gives the potential investors and stakeholders the business opportunity the company strives for and how it
plans to do so (Neto et al., 2010).
Accoding to Pinson (2008), when well written, the business plan provides a path for any new or pre-existing business to profit. There
are essentially three benefits of having a carefully written business plan:


It serves as a guide for the business as it provides the tools that allow a business analysis and implementation of changes
to make the business as profitable as possible and should be kept updated.



Crucial as documentation for financing as it contains a detailed strategy of what the stakeholder propose to do to improve
the company’s profitability, it is also important for the lender to have access to other company’s statistic data to understand
if the projections proposed are reasonable.



Essential to expand into foreign markets as it demonstrated how the business could compete with existing ones in the
nowadays global economy, this should not be overlooked since it has potential to make the company grow and further
increase success.

Network optimization
In other to optimise the solution to the vehicle routeing problem and reduce the variables when comparing the results, the Travelling
Salesman Problem was taken into consideration as, although simple, is one of the most used methods to overcome logistics
difficulties. Its goal is to minimise the total route distance while making the vehicle go through every “station” at least once (Arenales
et al., 2007).

3. CASE STUDY
The case study this paper analyses is using a hybrid airship to transport coffee beans to substitute the actual (road) transportation
mean. Airships have several different advantages when compared to, for instance, Lorries and Vans, as follows, airships are quiet and
have good endurance due to the fact that the energy is mostly used in forward movement; there is no need for runways as both takeoff and landing are made vertically; low altitude flying is a feature that can place airships in congested areas without interfering with
existing types of transportation, as a matter of fact, the payload capacity is negatively affected by high altitudes operation (Marques,
2014).
The airship used to base this study, was the one under development by UBI (University of Beira Interior) in collaboration with IST
(Instituto Superior Técnico) called URBLOG – Multifunctional Aerial Transportation System (Figure 5), and has the following main
characteristics:
Cruising speed: 14 m/s
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Maximum payload: 1.500 kg
Maximum altitude for cruise flight: 1.500 m

Figure 19: UrbLog design.
Source: Urblog, 2016.

The freight of coffee beans was selected since it is possible to palletize it, which simplifies the mass and balance problems that
naturally occur in airborne vehicles. Delta Cafés was the chosen company.
In terms of the city choice, the variables taken into consideration were if it wasn’t affected by air corridors, if it had a topography
map that wouldn’t have major altitude differences (in order to respect the maximum altitude for the cruise flight) and if it was close
enough to Campo Maior, the said company’s headquarters. So Évora was selected (Figure 6).

Figure 20: Topographic map of Évora’s region.
Source: Google Maps

Using the Travelling Salesman Problem algorithm to sort the trajectory that the airship would have to make to be able to supply four
of the Évora’s region supermarkets there is the need to determine the distances between each establishment and Delta Évora;
therefore and for a better understanding the distances are organized as in the matrix of Figure 7.

1
1
0
2 0.770
3 2.780
4 0.733
5 0.240
6 [ 0

2

3

4

5

6

0.770
0
2.050
0.925
0.600
0.770

2.780
2.050
0
2.970
2.580
2.780

0.733
0.925
2.970
0
0.660
0.733

0.240
0.600
2.580
0.660
0
0.240

0
0.770
2.780
0.733
0.240
0 ]

Figure 7: Matrix of the distances. Source: own elaboration.
In Figure 7 each number represents a specific location in the area of Évora city where the airship mandatory has to stop:
1 – Delta Cafés in Évora
2 – Continente supermarket
3 – Pingo Doce supermarket
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4 – Intermarché supermarket
5 – Lidl supermarket
6 – Delta Cafés in Évora
Delta Cafés distance was used twice since the airship arrives there from Campo Maior at the beginning of the distribution process so Delta Cafés in Évora acts as a local “deposit”, and when the distribution process is completed, the airship returns to its “deposit”
before departing to Campo Maior.
Using MATLAB software, the results (in km) are those of Table 4.
Table 18: Itinerary suggested by MATLAB programming. Source: own elaboration.
Step
1
2
3
4
5
6
Total:
Number of paths checked:
Minimum length:
Average length:
Maximum length:

From
2
4
6
1
5
3

To
4
6
1
5
3
2

Distance
0.925
0.733
0
0.240
2.580
2.050
6.528
720
6.528
7.964
10.350

The path for the related Travelling Salesman Problem algorithm can be summarised as in Figure 8.

Figure 8: Case study optimised trajectory. Source: own elaboration.
Figure 8 depicts what the trajectory of the airship distributing the coffee should look like in order to be an optimized route, keeping
in mind that the freight distribution route must begin in point 1 (Delta Café Évora) and end there as well so it can later continue/Finish
its trajectory to the headquarters in Campo Maior (approximately 89 km from point 1).
In short the optimised trajectory - connecting all these distances and doing the trajectory: Campo Maior – Point 1 - Point 5 - Point 3
- Point 2 - Point 4 - Point 6 – Campo Maior. That is Campo Maior – Delta Cafés Évora (local “deposit”) - Lidl supermarket - Pingo Doce
supermarket - Continente supermarket - Intermarché supermarket - Delta Cafés in Évora - Campo Maior. The total distance by air is
184.52 km and considering the cruising speed, this would mean that the transportation would be done in, nearly, 3 hrs and 40 min
which can perfectly match the timing made by normal freight vehicles as the total distance by road is 213.05 km, and the related
total travel time is 3 hours and 1 minute.
This study is an exploratory one, and so it only considers travel costs. Even so, it is possible to conclude that using the airship the
distance will be 15.46% (28.53 km) shorter than with the road solution. Nevertheless the total travel time is 21,55% (39 min) more
advantageous for the road mode than for the air one.
Based on the available information, it is possible to construct a preliminary version of the business model canvas of Osterwalder &
Pigneur (2010:44) (as in Figure 4) adapted to our case study (Figure 9).
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Figure 9: Business model canvas filled as for our case study. Source: own elaboration.

4. FINAL REMARKS
Airships history began in the XVIII century, and since then all the scientific improvements and challenges have brought more
knowledge and new concepts regarding these vehicles. What is lacking is studies to prove all the research is not in vain and that
airships have applicability and are a feasible mean of transportation whether it moves people or cargo.
friendly;

This paper aims to do so, or at least, it can be considered as an introduction to using airships as an alternative to regular freight
transportation.
The rebirth of these aerostats unveiled the lack of legislation both European and Worldwide which should be fixed.
A more in-depth study regarding the cost structure should be conducted to present a business plan that can show if profit is possible
and what financial conditions are necessary to start this business.
The fact that nowadays more companies are aware of the environmental problems they can cause can be an advantage when
explaining the concept as the greenest means of transportation so far and has the benefit of being a flying banner.
The case study presented, although not yet incorporating other relevant variables to prove the sustainability of the proposed solution,
show that there may be an interesting decrease in travel route and time. This cost reduction will certainly have a positive impact on
the business plan that will be adopted.
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RESUMO
Os aeroportos constituem uma parte essencial do sistema de transporte aéreo, disponibilizando infraestruturas que permitem a
transferência de passageiros e carga entre a superfície terrestre e veículos aéreos, o armazenamento e a manutenção de aeronaves
e acomodação de outros fornecedores de serviços essenciais ao transporte aéreo. Os aeroportos têm ainda um elevado valor
estratégico para as regiões por estes servidas, uma vez que criam riqueza, oportunidades de emprego, promovem o turismo regional
e incentivam o desenvolvimento económico. Este artigo incide sobre o desempenho de três aeroportos portugueses e sobre o
desenvolvimento de um modelo que permita a sua modelação e previsão. As primeiras abordagens realizadas e que aqui são
mostradas incluem um modelo que procura obter as tendências dos indicadores de desempenho através do método dos mínimos
quadrados e comparar o desempenho de três aeroportos portugueses. São analisadas as Áreas-chave de desempenho (KPAs) e os
Indicadores-chave de desempenho (KPIs) a partir dos quais se define o desempenho aeroportuário. Por último, é apresentada uma
iniciativa para prever a evolução do desempenho dos mesmos aeroportos. Para tal, são analisados aspetos e constrangimentos
inerentes a este tipo de atividade, coadjuvando os gestores aeroportuários, no sentido de desenvolver estratégias e projetar os seus
resultados.
Palavras-chave: desempenho aeroportuário, modelação, previsão

MODELLING AND FORECASTING AIRPORT PERFORMANCE
ABSTRACT
Airports are an essential part of air transport system, providing infrastructures to enable the transfer of passengers and freight
between the land surface and air vehicles, to store and maintain aircraft and to accommodate other service providers needful to air
transportation. Moreover, airports have strategic importance to the regions they serve as they bring wealth, employment
opportunities, promote regional tourism and encourage economic development.
This paper addresses performance and efficiency of three Portuguese airports with the model development that describes and
forecasts it. An Ordinary Least Squares (OLS) based model has been developed to assess and compare three Portuguese benchmark
airports’ performances. Key Performance Areas (KPAs) and Key Performance Indicators (KPIs), from which airport performance is
defined, are identified based on literature. Lastly, a forecasting is performed based on the model obtained. Forecasts effectiveness
is assessed, and necessary adjustments are made. This adjustment may help airport managers to develop management strategies
and to project its results.
Keywords: airport performance, forecasting, modelling

1. INTRODUCTION
Airports are intermodal hubs and natural interfaces between ground transport and air transport. But more than the interchange of
transport modes, an airport is a system that serves a broad and complex range of needs related to the movements of people and
cargo worldwide (Tovar & Martín-Cejas, 2010) and embodies several interconnected heterogeneous components. Furthermore,
airports are often viewed as spheres of influence for regional development (Graham, 2008; York Aviation, 2004) as they can enhance
the growth potential of a region by “expanding the use of existing resources (labour, capital, etc.), attracting additional resources,
and making economies more productive” (Fox & Porca, 2001:64).
Moreover, the economic self-sufficiency of any airport depends on many factors, like its size and location, current infrastructure
conditions, maintenance costs, investment in future development and efficiency of capital goods utilisation (Létavková et al.,
2014:316).
In 2010, European airports handled around 800 million passengers and air traffic is expected to almost double by 2030. Currently,
major European airports are congested at some time of the day, facing a lack of capacity. In 2016, over 140 countries added 5% or
more capacity than in 2015 while 80% added more than 10% (Airbus, 2017). To overcome this problem, more than simply adding
capacity, airports are also seeking to improve its efficiency.
First, to increase efficiency, it is necessary to analyse and model the dynamics within an airport with the aim of making it easier to
understand, define, quantify and simulate. The emergent interest from airport managers and governments in measure airport
performance has as main goals the assessment or monitoring of the following features (Doganis, 1992):


Financial and operational efficiency;



Alternative investment strategies;



Airport safety;



Environmental impact.
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Keeping in mind the above considerations about the lack of capacity faced by airports and the resulting growing pressure to manage
transport system more effectively, reliable forecasts of civil aviation and airport management activities play a critical role in the
planning processes of the several organisations working in this industry. Forecasting is the process of making predictions of the future
based on past and present data. In civil aviation field, forecasts generally are used to (ICAO, 2006:I-1):


Assist in the planning of airspace and airport infrastructure;



Assist airlines in the long-term planning of equipment and route structures;



Assist aircraft manufacturers in planning future specifications.

This paper intends to provide an extensive review of the literature about modelling and forecasting approaches that have been used
to analyse airports performance and efficiency, depicting the advantages and disadvantages of each. We pay particular attention to
more analytical methods. Furthermore, it is presented the attempts of developing a framework to model and forecast the
performance of Portuguese airports.
The organisation of the rest of this paper is as follows: in Section 2 it is presented a review of modelling and forecasting literature;
Section 3 contains the attempts made so far to model airport performance and efficiency; Section 4 provides some considerations
and constraints on the ongoing development forecasting; and finally, concluding remarks reached so far are given in Section 5.

2. LITERATURE REVIEW
2.1 Performance analysis and modelling
Performance analysis has been widely used in many industries and was introduced into the airport sector in the mid-1990’s. The
interest in this kind of studies has been growing during last years.
As stated above, airports are complex and dynamic organisations which can have different priorities and ownership forms resulting
in a wide range of methods used in the analysis of its performances. Despite previous studies on this matter being frequently classified
into two groups (parametric methods and non-parametric methods) (Tovar & Martín-Cejas, 2010; Fung et al., 2008), there is a greater
diversity of tools (see Figure 1). For this study, some multi-dimensional tools were analysed based on existing literature (see Table
1). For example, Pestana Barros & Dieke (2007) analysed the financial and operational performance of 31 Italian airports using data
envelopment analysis (DEA). Barros (2008a) estimated the technical efficiency of UK airports using a random stochastic frontier
model. Also, Barros (2008b) estimated Argentina’s airports' relative technical efficiency, this time using DEA. Cahill et al. (2017) used
Total Factor Productivity (TFP) labour productivity indicators, as well as basic financial indicators to analyse Dublin Airport Authority’s
(DAA) economic performance. TFP has also been combined with other methodologies to evaluate airports’ productivity. Tovar &
Martín-Cejas (2010) used a stochastic distance function to measure Spanish airports' productivity changes and calculated the
evolution and decomposition of the Total Factor Productivity (TFP) for those airports. Fung et al. (2008) used the non-parametric
method of DEA to compute the relative efficiency of airports in China in each year of the study period, and Malmquist productivity
change indices were used to estimate changes in the overall productivity of each airport over time. Fasone et al. (2016) analysed the
commercial performance of German airports attending to its non-aviation activity by using Ridge regression and partial least squares
(PLS). Further approaches have been studied, Xiao, Fu, Oum, & Yan, (2017) modelled airport capacity investment using real options.
Agent-based was also indicated as a promising tool to model and analyse a complex and socio-technical system like an airport since
it represents the interaction between system components (Bouarfa & Curran, 2012). However, Agent-based have been mostly used
to model traffic system (Gurtner et al., 2015; Gurtner et al., 2017).

492

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Figure 1: Quantitative Methodologies to Assess Productivity and Efficiency.
Adapted from Braz (2011).

Table 1 - Research into airport performance evaluation. Source: Own Elaboration.
Paper
Barros and
Diecke (2007)

Method
DEA

Object
Performance

Units
31 Italian airports

Inputs
Labour costs, capital invested,
operational costs

Outputs
Number of planes,
number of passengers,
general cargo, handling
receipts, aeronautical
sales, commercial sales

Barros (2008a)

SFA

Technical efficiency

27 UK airports

Operational cost, price of
workers, price of capitalpremises

Price of capital
investment, number of
passengers, aircraft
movements

Barros (2008b)

DEA

Technical efficiency

32 Argentina airports

Number of labour, number of
runways, aprons area,
passenger terminal area

Number of planes,
number of passengers,
cargo

Barros (2008c)

DEA

Technical efficiency

13 Portuguese
airports

Operating costs, price of
capital, price of labour

Sales to planes, sales to
passengers

Fung et al.
(2008)

DEA and TFP

Productivity

25 Chinese airports

Runway length, passenger
terminal area

Number of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo

Diana (2010)

SFA

Technical efficiency

3 New York airports

Airport operations, taxi-out
delays, block delays, airborne
delays, taxi-in delays, arrival
delays, departure delays,
arrival and departure rates

System airport
efficiency rates (SAER)

Tovar and
Martín-Cejas
(2010)

SFA and TFP

Technical efficiency and
productivity

26 Spanish Airports

Labour, airport area, number
of gates

Aircraft movement,
average size of aircraft,
share of nonaeronautical revenue
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Paper
Chao and Yu
(2013)

Method
Delphi/AHP
and Simple
additive
weight

Object
Cargo Competitiveness

Units
10 Asia-Pacific
airports

Inputs
Number of airlines operating
at airports, Number of flights,
Number of source and
destination cities, Airport
charges, Airport opening
hours, Cargo clearance times,
Cargo volumes, Cargo growth,
GDP

Outputs
Competitiveness
subtotal

Coto-Millan et
al. (2014)

DEA

Technical efficiency

35 Spanish airports

Labour cost, capital invested,
other expenses

Number of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo

Fragoudaki
and Giokas
(2016)

DEA

Performance

38 Greek airports

Runway length, apron size,
passenger terminal area

Number of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo

Fasone et al.
(2016)

Ridge
regression
and PLS

Commercial
Performance

15 German airports

no. of passengers, % of
passengers, aircraft
movements, no. of operating
airlines, the surface of
commercial activities, the
surface of non-aviation
activities, no. of retail shops,
no of restaurants and food
and beverage shops

Non-aviation revenues
per passenger, nonaviation revenues per
square meter

Cahill et al.
(2017)

TFP

Performance

Dublin Airport
Authority (DAA)

Non-capital inputs (labour
costs, cost of other inputs)

Passenger numbers,
deflated revenues

Literature review shows that DEA and SFA are the most used non-parametric approach and parametric approach, respectively. DEA
is a non-parametric approach developed by Charnes et al. (1978), based on a linear programming technique to construct an efficiency
frontier based on the sample. If the organisation is on the frontier, it is efficient, and if it is inside the frontier, then it is inefficient.
SFA is used to evaluate efficiency; with this approach, a cost function is estimated relating inputs to outputs. Both have advantages
and disadvantages. DEA handles multiple outputs easily, but it can be influenced by noise assuming away measurement error and
luck as factors affecting the outcome. It is fair to say that DEA provides a measure of inefficiency rather than an explanation of it.
SFA, by its turn, can deal with random shocks and measurement errors and environmental variables are easier to deal. Although the
parametric approaches take these errors into account, its methods still face challenges on separating random error from efficiency.
Also, most papers focusing on the parametric frontier approach estimated a production frontier function, while ignoring multi-output
nature of airports (Tovar & Martín-Cejas, 2010).
Recent developments in modelling techniques, such as distance functions and hybrid AHP/DEA models, have significantly increased
the scope for reliance on parametric estimates accounting for the multi-output nature of the sector (Lai, Potter, & Beynon, 2012).
2.2 Forecasting
ICAO (2006) refers that the first consideration about a forecast is its time horizon, which can be short-term (1 year), medium-term (1
to 5 years) or long-term (more than five years), depending on the intended use. Short-term forecasts involve some form of scheduling
like the determination of the best months to do repairs and maintenance in an airport. Medium-term forecasts are generally prepared
for planning, scheduling, budgeting and resource requirement purposes. Lastly, long-term forecasts are used mostly relating to
strategic planning to determine the level and direction of capital expenditures.
In what concerns to forecasting methods, forecasters have been using a range of techniques, of different mathematical complexity,
ranging from purely intuitive approaches to structured quantitative methods like time series techniques or econometric modelling,
each of which presenting different advantages and disadvantages. These can be divided into three broad categories: quantitative,
qualitative and decision analysis (see Figure 2).
Most common quantitative methods include time series techniques and econometric modelling. Time-series approaches include
trend projection and decomposition methods and are the most used method for forecasting the traffic demand (Abed et al., 2001).
These methods are not able to identify causes of market growth neither can explain the impact of economic development or future
regulations, making them more suitable for shorter-term forecasts. Using trend projections, the forecaster assumes that factors that
determined the historical development and steady-state conditions will continue to be verified in the future. Decomposition
methods, by its turn, depict the various components of the problem, being particularly relevant when strong seasonality or cyclical
patterns are verified in the historical data. Econometric analysis generally stands for multiple regression analysis with a price-income
structure. It is a useful tool if we want to understand better the way an economic system works and for testing and evaluating
alternative policies.
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Figure 2 – Alternative forecasting techniques. Source: ICAO (2006:I-2)
However, it requires consistent historical data and good knowledge of the causative factors underlying traffic growth. Ahmadzade
(2010) identifies five steps involved in an econometric forecast:


Selection of the relevant causal factors (independent variables);



Collection of data;



Specification of the type of functional relationship that exists between the dependent ad the independent
variables;



Statistical estimation and test of the proposed relationship between the dependent and independent
variables;



Forecasting of the future development of variables from which the traffic forecast is derived, subsequently.

Other quantitative methods include simultaneous equations models and spatial equilibrium. The first one addresses the issue of
supply-demand interactions while spatial equilibrium models establish a relationship for the movement of traffic between any two
traffic centres or regions.
Quantitative methods require historical data that represents some underlying pattern. When such data are short or not available,
qualitative methods are used. Also, these methods are used to assess how alternative developments would affect the forecast.
However, qualitative methods are based on the judgment of experts, being largely intuitive. The state of the art of these methods is
not so consistent as in quantitative analysis. Most widely used qualitative method is Delphi technique which consists in attaining
consensus among experts. Other qualitative methods include technological forecasting or specialists’ evaluation. Also, executive
judgements are widely used, usually to modify and adapt more mathematical forecasts.
Lastly, Decision Analysis can be considered a combination of both quantitative and qualitative methods. Expert’s judgement is
combined with statistical or mathematical techniques to make a forecast. It is particularly useful in the assessment of uncertainty
and risk analysis.
Profillidis (2000) used a conventional regression method to forecast future demand of the airport of Rhodes by extrapolating past
passenger growth trends using a polynomial trend as well as an econometric model and a fuzzy regression method for the sake of
comparison. Lordan et al. (2016) used log-linear regression analysis to estimate taxi times which proved to have a strong predictive
validity. Abed et al. (2001) and Priyadarshana & Shamini Fernando (2015) used econometric methods to predict airport passenger
demand. Econometrics models’ accuracy was examined by Song et al. (2003) by using six econometric models and two univariate
time series models for benchmark comparison purposes to predict Denmark tourism demand. More accurate short-term forecasts
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were obtained from a TVP model while the static model generated more accurate forecasts for medium-term forecasts. Maximumlikelihood approach and ARIMA models generated the least accurate forecasts.
The appropriateness of the various methods often depends on the nature of the issue under consideration, the time horizon of the
forecast, the degree of accuracy required, the availability of expertise and software, the urgency of the exercise, the data available
and the cost of the forecasting. Table 2 provides an overview on how different methods meet these criteria.
Table 2 – Research into the airport and air traffic forecasting. Source: Own Elaboration.
Paper
Profillidis (2000)

Methodology
Trend projection and
Econometric analysis
Econometric analysis

Time horizon
Long-term

Object
Airport passenger demand

Medium-term

Airport passenger demand

Song et al. (2003)

Econometric analasys and Timeseries

Short-term and Medium-term

Tourism demand

Abdelghany and Guzhva (2010)

Decomposition method

Short-term

Airport passenger demand

Tsui et al. (2014)

Box-Jenkins

Medium-term

Airport passenger demand

Priyadarshana and Fernando
(2015)
Lordan et al. (2016)

Econometric analysis

Medium-term

Airport passenger demand

Trend projection

Short-term

Taxi times

Abed et al. (2001)

3. CASE STUDY
3.1 Introduction
From the review above, it is observed that the performance of airports is usually measured and compared based on number of
passengers, aircraft movements, etc. Moreover, these approaches are associated with the assumption that all inputs and outputs
have equal weighting.
This study intends to analyse the global performance of an airport. It is still not clear in the literature the borders between
performance, efficiency and productivity. So, it is important to clarify how performance is measured. We adopted ACI (2012) Key
Performance Indicators (KPI) to measure airport performance. There is a total of 42 KPIs distributed by 6 Key Performance Areas
(KPA) (see Table 3):
Table 3 – Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicators (KPIs) and respective metrics. Adapted from ACI (2012).
KPA
Core

KPI
Passengers
Origination and Destination Passengers
Aircraft Movements
Freight and Mail Loaded /Unloaded
Destinations—Nonstop

Metric
nº PAX
nº PAX O&D
nº MOVs
Metric TONs
nº AIRP non-stop

Safety and Security

Runway Accidents
Runway Incursions
Bird Strikes
Public Injuries
Occupational Injuries*100
Lost Work Time from Employee Accidents and Injuries

Accidents / 1000MOVs
Incursions / 1000MOVs
BS / 1000MOVs
PInj / 1000MOVs
OcpInj / 1000HoursWorked

Service Quality

Practical Hourly Capacity
Gate Departure Delay
Taxi Departure Delay

Baggage Delivery Time
Security Clearing Time
Border Control Clearing Time
Check-in to Gate Time

MaxMOVs/hour
∑ΔGTj / nº Flights
∑ΔTTj / nº Flights
A-100-90 % B-90-70 % C-70-50 % D-50-30 % E30-0 %
∑ΔBDTj / nº Flights
∑ΔSCTj / nº PAX
∑ΔBCCTj / nº PAX
∑ (ΔTj x PAXj) / ∑nº PAX

Productivity/
Cost Effectiveness

Passengers Per Employee
Aircraft Movements per Employee
Aircraft Movements per Gate
Total Cost per Passenger
Total Cost per Movement
Total Cost per WLU
Operating Cost per Passenger
Operating Cost per Movement
Operating Cost per WLU

nº PAX / nº EMP
nº MOVs / nº EMP
nº MOVs / nº GATE
EUROS / nº PAX
EUROS / nº MOVs
EUROS / WLU
EUROSop / nº Pax
EUROSop / nº MOVs
EUROSop / WLU

Financial/
Commercial

Aeronautical Revenue per Passenger
Aeronautical Revenue per Movement

REV Euros / nº PAX
REV Euros / nº MOVs

Customer Satisfaction
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KPA

Environmental

KPI
Non-Aeronautical Operating Revenue as Percentage of Total
Operating Revenue
Non-Aeronautical Operating Revenue per Passenger
Debt Service as Percentage of Operating Revenue
Long-Term Debt per Passenger
Debt to EBITDA Ratio
EBITDA per Passenger

Metric

Carbon Footprint (TONS/PAX)
Waste Recycling
Waste Reduction Percentage
Renewable Energy Purchased by the Airport (%)
Utilities/Energy Usage per Square Meter of Terminal
Water Consumption per Passenger

GHG/ nº PAX
Waste recycling (%)
Waste reduction (%)
REP (%)
KWh / m2
H2O (lts) / nº PAX

NonAeroOp Euros / TotalOp Euros (%)
NonAeroOp Euros / nº PAX
Debt Euros / OP Euros (%)
LT Debt Euros / nº PAX
Debt Euros / EBITA
EBITDA Euros / nº PAX



Core – Core measures used to characterise and categorise airports, such as the number of passengers and
operations.



Safety and Security – Safety indicators are used to track airfield safety issues as well as safety issues involving
other portions of the airport, including roadways, and general employee safety. Security indicators may be
used to track security violations, thefts and crimes, and responsiveness.



Service Quality – Service quality indicators focus both on how passengers perceive the level of service
provided by the airport.



Productivity/Cost Effectiveness – These indicators of airport efficiency measure the resources used to
produce a certain volume of activity.



Financial/Commercial - indicators are used to track the airport’s financial performance, including airport
charges, airport financial strength and sustainability, and the performance of individual commercial
functions.



Environmental indicators are used to track an airport’s progress in minimising the environmental impacts of
its operations.

All KPIs have different weights inside each KPA, as well as each KPA has a distinct weight on the output performance. Our database
contains annual data that was retrieved from airports annual reports and sustainability reports for the years 2003 to 2013 and create
three different airports characteristics. This data refers three Portuguese airports from the airport group VINCI/ANA and has partial
data collected from the public publish reports for these airports. Although diligences were made to complete the performance table,
there was no willingness to cooperate with this study. Moreover, the performance table was complemented with data from world
airports similar in scale (passengers and movements) to Lisbon, Porto and Faro airports, which for this study were called Airport 1, 2
and 3, respectively.
3.2 Modelling
First attempts to model the airports’ performances include an Ordinary Least Squares (OLS) approach in which is intended to obtain
trend line for the evolution of each indicator. The objective was to project the trend later and get a simple integrated framework to
simultaneously model and forecast airport performance.
For this, several types of trend lines were considered: linear trend lines, logarithmic trend lines, polynomial trend lines, power trend
lines and exponential trend lines. The most suitable type of trend line is usually determined by the type of data we have. Following
the notion that a trend line has a greater goodness of fit when its R-squared is at or near 1, all the mentioned types of trend lines
were used in all indicators. With no surprise, the polynomial trend line of order 6 (maximum order tried) was the one that originated
the greatest R-squares value in all cases, despite it is much closer to 1 in the cases of indicators exhibiting more linear evolution (see
Figure 3).
3.4 Forecasting
The use of sextic polynomial originates unlikely projections (see Figure 4). This problem is, in fact, common to all polynomials of order
greater than two. These unlikely projections are due to the nature of polynomial functions whose order can be determined by the
number of fluctuations in the data or by how many bends (hills and valleys) appear in the curve. A polynomial trendline thus results
in a good fit, but the curve cannot be adjusted in the future years. Given this, to model airport performance indicators and obtain
reasonable projections through a polynomial regression based on least squares fit, at most, order 2 is suitable. This finding appears
to be supported by the study of Profillidis (2000) that used a polynomial of order 2 to forecast future demand of the airport of Rhodes
and by the absence of studies using greater orders.
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Figure 3 – Polynomial regression of order 6 to extrapolate past passengers’ growth trend (left) and previous freight mail
loaded/unloaded growth trend (right) for Airport 1.
Source: Own Elaboration.

Figure 4 – Medium-term (3 years) projection of passengers’ growth based on a polynomial regression of order 6 for Airport 1.
Source: Own Elaboration.

By using trend projection, due to the specificities of each indicator’s evolution very different curves are obtained. Indicators of more
linear historical evolution tend to exhibit a projection more consistent with past development, while with indicators exhibiting sharp
up and downs, inconsistent curves are obtained for the future (see Figure 5). Using personal judgement, we concluded that some of
the projections obtained were not yet as accurate as we expect.
Latest attempts have been considering econometric modelling. This way, we will try to verify which KPIs are most relevant and
consistent to explain airport performance and also, which of its forecasts are most consistent. Then, it is necessary to identify two or
three variables that account for the behaviour of the KPI considered and to check possible correlations between different KPI´s since
some of them may explain each other’s. It is also important to define

Figure 5 – Medium-term trend projections obtained through a degree 2 polynomial trendline for the passengers’ growth (left) and
the freight mail loaded/unloaded growth trend (right) for airport 1.
Source: Own Elaboration.

splines, which means that maximum and minimum values may be considered for some KPIs. For example, the projected number of
annual passengers may not exceed the maximum capacity of the considered airport.

4 CONCLUDING REMARKS
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The literature review here presented has shown an increase in the number of studies on airport performance analysis and forecasting.
This increase is also reflected in the number of airport and air traffic areas to whom these studies have been applied and in the variety
of techniques used to do it. It is observed that DEA and SFA have been widely used to study airport performance. However, recent
developments in modelling techniques have been applied. Regarding forecasting, the more common quantitative methods include
time-series analysis and econometric modelling methods.
The attempts to develop a model to describe and forecast airport performance are presented. This model is applied in three
benchmarking airports. First attempts show the limitations of using regressions to model airport performance due to the diversity of
the data. Polynomial trendlines of order greater than two have shown great goodness of fit, but its predictive accuracy and
consistency is far from the expected. An alternative econometric method to predict airport performance is put forward, depicting
the first steps to develop it. Future research will see this model applied within the context of the same Portuguese airports.
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LIBERDADE: A ECONOMIA CULTURAL DO BAIRRO MAIS NEGRO DE
SALVADOR/BA
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UNIFACS – Universidade Salvador, e-mail: barbarabcabral@terra.com.br

RESUMO
Esse texto propõe-se a delinear um quadro acerca da economia cultural desenvolvida no bairro da Liberdade em Salvador/BA e a sua
contribuição para o desenvolvimento local. Apresenta a história de um povo que tem a criação e a inovação como matérias-primas
para a construção de uma cadeia produtiva capaz de gerar empregos, produzir riquezas e distribuir renda. Na economia cultural
valoriza-se a identidade cultural dos agentes econômicos, o aperfeiçoamento dos trabalhos e a geração de renda para as famílias. As
possibilidades desta cadeia processaram-se através de uma metodologia que contemplou pesquisas bibliográficas, documentais e
imagéticas, elaboradas a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e acervos
disponibilizados na Internet, que permitiram a fundamentação teórica. O trabalho conclui com a observação de que a cultura do
bairro mais negro de Salvador/BA, além de fortalecer a cadeia produtiva local gera suporte de ideias e soluções para dialogar e
interagir com demais problemas urbanos, por exemplo, em diversas escalas urbanas e territoriais.
Palavras-chave: Economia cultural; Cadeia produtiva; Bairro da Liberdade; Desenvolvimento local

FREEDOM: THE CULTURAL ECONOMY OF THE NEAREST BAIRRO DE SALVADOR / BA
ABSTRACT
This text proposes to outline a picture about the cultural economy developed in the neighborhood of Liberdade in Salvador / BA and
its contribution to local development. It presents the history of a people that has creation and innovation as raw materials for the
construction of a productive chain capable of generating jobs, producing wealth and distributing income. In the cultural economy,
the cultural identity of the economic agents, the improvement of the work and the generation of income for the families are valued.
The possibilities of this chain were processed through a methodology that included bibliographical, documentary and imagery
research, elaborated from material already published, consisting mainly of books, periodicals and collections available on the
Internet, which allowed the theoretical basis. The work concludes with the observation that the culture of the blackest neighborhood
of Salvador / BA, besides strengthening the local productive chain generates support of ideas and solutions to dialogue and to interact
with other urban problems, for example, in several urban and territorial scales .
Keywords: Cultural economics; Productive chain; Liberty neighborhood; Local Development

INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, os diversos fenômenos que delineiam o processo de globalização reservam à cultura um papel central.
Segundo Giddens (1991), ao mesmo tempo, em que as relações sociais se tornam esticadas, através de uma rede de comunicação
planetária, como parte do mesmo processo vemos o fortalecimento de pressões para autonomia cultural local.
Globalização e desenvolvimento local são dois polos de um mesmo processo complexo e contraditório, exercendo forças de
integração e desagregação, dentro do intenso jogo competitivo mundial. Ao mesmo tempo em que a economia se globaliza,
integrando a economia mundial, surgem novas e crescentes iniciativas no nível local, com ou sem integração na dinâmica
internacional, que viabilizam processos diferenciados de desenvolvimento no espaço.
A globalização tem um efeito contraditório sobre a organização do espaço. De um lado, demanda e provoca um movimento de
uniformização e padronização dos mercados e produtos, como condição mesmo para a integração dos mercados; mas, por outro
lado, com a diversificação e flexibilização das economias e dos mercados locais, cria e reproduz diversidades, decorrentes da
interação dos valores globais com os padrões locais, articulando o local ao global.
Para Chesnais (1996), o global se alimenta do local, se nutre do específico , de modo que a globalização opera num universo de
diversidades, desigualdades, tensões e antagonismos, simultaneamente às articulações globais. Ela integra, subsume e recria
singularidades.
Reconhecendo esse fato, construiu-se esse estudo através de levantamento de dados encontrados na literatura já existente. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, onde foram consultados livros, sites e artigos originais e de revisão sobre a cultura, economia,
desenvolvimento local, além das particularidades referentes ao estudo do bairro da Liberdade localizado em Salvador/BA.
Buscou-se investigar a relação direta entre a cadeia produtiva gerada no bairro mais negro da cidade de Salvador/BA a partir da sua
cultura. Partiu-se do fato de que a economia do bairro é alicerçada no conhecimento, arte e cultura dos seus moradores, o que
confere ao mercado a oferta de produtos artísticos e comportamentais (música, moda, comidas típicas e artesanato), que beneficiam
o mercado formal e informal entre o bairro e adjacências.
A integração entre moradores e frequentadores do bairro promove um ambiente de comunidade. Atores sócias interligados dividem
a sua arte e cultura transformando-as em mercadoria. Essa conexão fortalece a criação da cadeia produtiva do bairro e o
desenvolvimento social, à medida que insere como produtor ativo cidadãos que estavam à margem desse contexto.
Aponta-se também que esse movimento caminha contra o modo de produção capitalista, à medida que constrói a sua cadeia
produtiva com base na cultura e diversidade do conhecimento, sem exacerbar o poder das coisas sobre as pessoas e abre espaço
para o reconhecimento das relações sociais subjacentes à produção das mercadorias que integram essa cadeia produtiva. Além de
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realizar-se sem a intervenção do estado. Os atores sóciais que integram essa cadeia realizam o seu trabalho em condições precárias
de educação, segurança e saúde.
Essa carência sugere uma investigação futura acerca da realização de parcerias público-privada, para fortalecer, criar e disseminar
entre outros bairros, que possuam condições e características semelhantes ao bairro da Liberdade, Salvador/BA, a geração de novas
cadeias produtivas baseadas na economia cultural local.

A ECONOMIA DA CULTURA
A economia cultural refere-se a um vigoroso campo de produção, circulação e consumo de bens e serviços simbólicos, de natureza
material e imaterial, genericamente chamados de bens ou produtos culturais. No entanto, não existe uma conceituação explícita do
que seja economia cultural, o próprio Ministério da Cultura admite isto. Para discorrer sobre a economia da cultura talvez seja preciso
antes compreender os termos em separado para depois ressignificá-los em seu conjunto.
A importância da esfera econômica pode ser observada nos diversos mundos culturais do planeta, em todas as épocas históricas e
em todas as sociedades sejam elas indígenas, judaicas, árabes, africanas ou orientais. Mas a noção de economia de mercado delineouse na modernidade ocidental e, mais especificamente, no modo de produção capitalista.
O desenvolvimento do capitalismo coloca o mercado na posição de regulador da vida social nas diversas sociedades que adotaram
este regime político-econômico. A configuração das sociedades contemporâneas permite interpretar tudo como mercadoria. Marx
(1971) destaca que a partir do modo capitalista de organizar e reproduzir a sociedade exacerba o poder das coisas sobre as pessoas,
turvando as possibilidades de reconhecimento das relações sociais subjacentes à produção das mercadorias e transformando-as em
fetiches. Para ele, o fetiche ou caráter ilusório das mercadorias não se deve ao seu valor de uso, que afinal satisfazem necessidades
humanas, mas, sim, ao seu valor simbólico.
A sociedade capitalista, por um lado generaliza o mercado, aumentando consideravelmente a quantidade de mercadorias e, por
outro lado, diversifica, altera e multiplica os padrões de consumo, transformando indivíduos em consumidores pela grande ampliação
da escala de suas necessidades (CANCLINI, 2001).
Featherstone (1995) avalia o movimento de generalização dos mercados e de ampliação das necessidades e padrões de consumo da
sociedade contemporânea como fundador da “cultura do consumo”, compreendida, primordialmente, como “consumo de signos”.
Para ele:
Usar a expressão ‘cultura de consumo’ significa enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais
para a compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve [...], na dimensão cultural da economia, a simbolização e o uso de
bens materiais como “comunicadores”, não apenas como utilidades. (FEATHERSTONE, 1995, p. 121).
É justamente o caráter simbólico das mercadorias que nos permite falar em economia cultural, mas é preciso compreender agora o
que vem a ser cultura.
A noção de cultura é multissignificada. Em alguns contextos, ela aparece como sinônimo de erudição ou educação acadêmica. No
cenário midiático, cultura aparece geralmente associada ao mundo das artes: cinema, teatro, televisão, esportes, etc. Do ponto de
vista sócio-antropológico, entretanto, a cultura é concebida de forma muito mais ampla. Trata-se de toda e qualquer criação humana,
real ou simbólica e que se expressa como modo de vida. Sua concretude é, portanto, onipresente, pois se manifesta em todas as
esferas do cotidiano: política, econômica, religiosa, etno-linguística, sociocomportamental e feno típica.
A cultura dos povos é a interconexão de todas estas esferas, perpassada ainda pelos aspectos históricos e geográficos
(tempo/espaço). Edgar Morin compara a cultura a um megacomputador altamente complexo. Em âmbito universal ela é um
gerenciamento coletivo da sobrevivência humana e particularmente representa a identidade de um povo, expressa na língua, nas
práticas e no imaginário das comunidades.
Na virada do milênio a questão da cultura apresenta-se como problema-chave que faz a mediação entre o fluxo globalizante e os
particularismos identitários ou entre a homogeneização e a reposição das diferenças. Neste contexto as variadas expressões culturais
se configuram enquanto mercadoria de alto valor simbólico e dão corpo ao que vem sendo chamado de economia cultural.
Este termo aponta para o fato de que os processos da cultura adquiriram no mundo contemporâneo uma dimensão econômica
inequívoca, já que geram produtos artísticos e comportamentais (música, moda, esportes) beneficiando o mercado formal (lojas,
restaurantes, hotéis, bares) e o informal (ambulantes).
Na esfera macro ambiental, os dirigentes públicos, notadamente os governadores de Estados, deveriam observar e seguir o conselho
da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatios (UNESCO) ao tratar da existência de múltiplos aspectos na cultura
de cada povo que podem favorecer o desenvolvimento econômico e social, sendo necessário descobri-los, e apoiar-se neles e fazer
isso com seriedade. Ou seja: rever a agenda do desenvolvimento de modo que resulte posteriormente mais eficaz, porque tomará
em conta potencialidades da realidade que são de sua essência e que, até agora, foram geralmente ignoradas.
É necessário compreender que a economia da cultura sugere uma interconexão de fenômenos, na medida em que concatena toda
uma expressão comportamental (manifesta em vários níveis) e o mercado como categoria mediadora entre a dimensão social e
simbólica e a esfera econômica das sociedades.
Alguns bens culturais são bens de capital social ou de consumo duradouro como, respectivamente, um Estádio de Futebol, um
Terreiro de Candomblé, que geram serviços ao longo da sua existência ou uma obra de arte ou um livro. Outros, especialmente as
demonstrações artísticas e culturais, só existem em um momento concreto.
De acordo com Spínola (2010), a ascensão de uma nova lógica de referência traz consigo novos atores, novos procedimentos e
categorias antes exclusivas do ambiente das organizações empresariais, como mercadoria, clientela, eficiência, resultado e
competitividade. As relações centram-se na impessoalidade, são criadas e desenvolvidas estratégias de controle que asseguram o
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alcance dos objetivos e ações mercantis modernizantes; e a gestão legítima é a que se dá sob os moldes empresariais, e não mais de
forma amadora.
Examinando-se as características econômicas dos bens e serviços culturais constata-se que eles possuem em comum o fato de
incluírem um elemento artístico ou criativo. Os bens culturais podem ser objetos tangíveis como uma obra de arte ou um livro ou
serviços (intangíveis) como uma interpretação musical ou uma exibição de “capoeira”, uma festa religiosa etc. Uns são bens finais
que são oferecidos aos consumidores, enquanto que outros constituem serviços intermediários que formam parte de outros
produtos culturais.

O BAIRRO DA LIBERDADE
Cultura e desenvolvimento referem-se a uma realidade socialmente construída. Sendo uma realidade socialmente construída está
vinculada também a processos políticos e econômicos. Os conceitos de exclusão e inclusão social ressaltam a forma pela qual os
benefícios do desenvolvimento, as redes de interação social e a participação política são distribuídos de maneira desigual. No Brasil,
a exclusão social se manifesta mais claramente na desigualdade persistente na distribuição de renda.
Essa exclusão social é refletida significativamente na falta de reconhecimento da cultura e diversidade e nos altos níveis de pobreza
da população afrodescendente. Essa tendência é antiga e as suas alterações não acompanham o crescimento econômico. Não há
uma relação direta entre o crescimento do país e a evolução da pobreza. Essa relação só é forte quando o crescimento é
acompanhado da geração de emprego, renda e qualidade de vida.
Oliveira (2001) afirma que o conceito predominante de desenvolvimento está profundamente assimilado à noção de
desenvolvimento econômico, “que ficou muito em moda nas décadas anteriores, hoje substituída no discurso dominante por
crescimento.” (OLIVEIRA, 2001, p.11). Segundo Burity (2007), a noção de desenvolvimento esteve historicamente relacionada à ideia
de modernidade, tal como construída e observada a partir do século XX, como a visão dominante. Conforme afirma, no século XIX
não se falava em desenvolvimento, mas em progresso, marcado pelo avanço das sociedades europeu-ocidentais e do capitalismo
industrial.
De acordo com Spybey (1996), quando os povos recebem as influências globais nas suas vidas, o fazem a partir de uma base de
cultura local de modo que, na escala global, isto toma a forma de interpenetração entre o fluxo de cultura global e o padrão cultural
local. Desse modo, tem-se uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que se fala em mundialização da cultura, em homogeneização
de processos culturais, verifica-se o desenvolvimento de fluxos locais, cada vez mais particularizados.
Além disso, a uniformização provoca a valorização do local e do diverso é a contra face da globalização e da uniformização e
padronização mundial dos estilos de desenvolvimento. A difusão de padrões culturais e formas globais de organização econômica e
social não levam a uma pasteurização da cultura universal, reduzindo tudo a valores, hábitos e costumes homogêneos. A cultura é
um processo permanente de criação, com base na matriz original, que interage com os processos civilizatórios universais.
O desenvolvimento local está associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as
potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto. Para Haveri (1996), as comunidades procuram utilizar suas características
específicas e suas qualidades superiores e se especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com relação às outras
regiões.
Ainda que decisões externas – de ordem política ou econômica – tenham um papel decisivo na reestruturação sócio-econômica do
município ou localidade, o desenvolvimento local requer sempre alguma forma de mobilização e iniciativas dos atores locais em
torno de um projeto coletivo. Do contrário, o mais provável é que as mudanças geradas desde o exterior não se traduzam em efetivo
desenvolvimento e não sejam internalizadas na estrutura social, econômica e cultural local ou municipal, desencadeando a elevação
das oportunidades, o dinamismo econômico e aumento da qualidade de vida de forma sustentável.
As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local (endógeno) decorrem, quase sempre, de um ambiente político e social
favorável, expresso por uma mobilização, e, principalmente, de convergência importante dos atores sociais do município ou
comunidade em torno de determinadas prioridades e orientações básicas de desenvolvimento. Representa, neste sentido, o
resultado de uma vontade conjunta da sociedade que dá sustentação e viabilidade política a iniciativas e ações capazes de organizar
as energias e promover a dinamização e transformação da realidade (Castels e Borja, 1996).
Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de
promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma singular transformação nas
bases econômicas e na organização social em nível local, resultante da mobilização das energias da sociedade, explorando as suas
capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as
oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo
tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais.
Apesar de constituir um movimento de forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está inserido em uma realidade mais ampla
e complexa, com a qual interage e da qual recebe influências e pressões positivas e negativas. Dentro das condições contemporâneas
de globalização e intenso processo de transformação, o desenvolvimento local representa também alguma forma de integração
econômica com o contexto regional e nacional, que gera e redefine oportunidades e ameaças (Buarque e Bezerra, 1994), exigindo
competitividade e especialização.
Segundo a maioria dos dicionários, a definição de bairro recai sempre como ‘divisão territorial de uma cidade’, com algumas
referências ao latim ‘barrium’ ou do árabe ‘barri’ (de fora, exterior, separado), que por sua vez de aproxima do ‘arraial’ (pequeno
povoado rural).
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Em seu contexto histórico o bairro da liberdade faz referência à independência do Estado da Bahia firmada em 02 de Julho de 1823,
quando as tropas que lutavam na Bahia pela Independência do Brasil entraram vitoriosas pela então Estrada das Boiadas, por isso,
hoje, um dos lugares que margeiam essa estrada faz referência a esse passado: o bairro da Liberdade.
Segundo Ramos (2007), o Bairro da Liberdade surgiu no século XVIII, através das trilhas denominadas Estrada das Boiadas (ou estrada
dos Bois), utilizadas para locomover o gado do interior para a cidade, ou seja, eram rotas que ligavam o interior ao Recôncavo Baiano.
Teriam sido instalados, também, nesta região, conforme Ramos alguns Quilombos, que a posteriori deram origem, no final do século
XIX, a alguns núcleos habitacionais como o Bairro da Liberdade.
Foram surgindo diversos outros núcleos habitacionais na área e a fixação das primeiras famílias se deu até as décadas iniciais do
século XX. No entanto, somente a partir da década de 1940 é que a Liberdade passou a ser entendida como bairro. Outro motivo que
levou a isso foram as ocupações coletivas de migrantes vindos, principalmente, do interior da Bahia, das quais podemos destacar a
invasão da mata do Corta-Braço, em 1946, local onde hoje está o Bairro Pero Vaz; houve, também, nesse período, a expulsão de
moradores das áreas centrais da cidade que acabaram se alojando nas áreas circunvizinhas (RAMOS, 2007).
De acordo com Vasconcelos (2002), o Bairro da Liberdade desenvolveu se como “ligação do Centro Histórico de Salvador à península
de Itapagipe – a partir da via de cumeada, antes dos aterros realizados que permitiram o acesso direto a Cidade Baixa”. Em
Salvador/BA a faixa identificada como cidade baixa, apesar de agregar lindas paisagens e monumentos históricos, acolhe as classes
mais baixas da sociedade, com renda per capita inferior ao salário mínimo e condições precárias de saúde e segurança públicas.
A Estrada da Liberdade ou Avenida Lima e Silva é a principal via de acesso do bairro; sendo assim, foi a primeira a receber infraestrutura, tendo sido reurbanizada entre 1947 e 1951 (VASCONCELOS, 2002, p. 333). Sua localização é bastante estratégica, pois está
situada na cumeada da encosta de Salvador, percorre toda a extensão do bairro, estendendo-se do Largo do Tanque até a Lapinha,
numa extensão de 2.460 m (CONDER, 2006). Por localizar-se na parte mais elevada, proporciona uma vista panorâmica da cidade e
da Baía de Todos os Santos.
Considerado o bairro mais negro de Salvador/BA, a Liberdade é um dos bairros com vida própria. Lojas, agências bancárias, clínicas,
escolas, shopping e é claro rico em comércios que evidenciam a intensa diversidade cultural e atrativos para quem o visita. No bairro
da Liberdade está localizada a sede da Associação Cultural Ilê Aiyê que, além de ser o mais tradicional bloco afro do Carnaval, também
desenvolve uma série de projetos sociais e ações afirmativas. Foi também lá que nasceu o Muzenza, outro bloco afro de grande
expressão.
Uma definição de cultura negra que pode ser válida no contexto de diferentes sistemas de relações raciais é a seguinte, apresentada
por Sansone (1994): a cultura negra é uma subcultura específica das populações de origem africanoamericana, dentro de um sistema
social que destaca a cor ou a descendência de cor como critério importante para diferenciar ou segregar pessoas.
As culturas negras existem em diferentes contextos: em sociedades plurais, em sociedades predominantemente brancas e em
sociedades nas quais uma norma somática predominante situa os negróides no nível mais baixo, ou próximo a este (cf. Whitten &
Szwed, 1970, p. 31). Força aglutinadora específica da cultura dos negros é o sentimento de um passado comum, na condição de
escravos e desprivilegiados. A África é usada como um banco de símbolos, sacados de forma criativa. A cultura negra é, por definição,
sincrética (Mintz, 1970, pp. 9-14).
Também é específico da cultura negra, em certa medida, o alto grau de interdependência em relação à cultura urbana ocidental. Por
causa disso, a cultura negra geralmente não goza do mesmo tipo de reconhecimento oficial conferido às “culturas étnicas
estabelecidas”, e os negros enfrentam dificuldades maiores do que outras minorias étnicas para se expressar enquanto comunidade.
A principal base de ação dos grupos de pressão negros é a negrofobia branca, bem como a percepção da discriminação racial.
Aspecto relativamente específico da etnicidade negra é o fato de se basear amplamente na manipulação da aparência física. As
populações negras do Novo Mundo e da diáspora caribenha na Europa produziram uma variedade de culturas e identidades negras
que se reportam, por um lado, ao sistema local de relações raciais e, por outro, a fenômenos internacionais e internacionalizantes
(Sansone, 1994, p. 2).
Entre as lembranças negras do bairro da Liberdade estão os grupos culturais que se formaram antes do Ilê Aiyê, como o “Olorum
Baba Mi” e a “Turma Elegante”. As segundas - feiras de carnaval também são lembradas, pois nesse dia o bairro recebia as visitas dos
Filhos de Gandhy, dos Cavaleiros de Bagdá, dos Filhos da Resistência, do Vai Levando e do Trio Elétrico Saborosa. Nilza Barbosa
lembra ainda as festas de Cosme e Damião, os santos padroeiros do bairro, e a festa de Santo Expedito.
O comércio gerado a partir da indústria da música, que gera a troca de confecções e acessórios, CDs, objetos decorativos, além do
artesanato local que evidencia a cultura negra transformam as ruas do bairro em verdadeiros mercados a céu aberto. Na Avenida
Lima e Silva, principal avenida do bairro, encontramos a presença marcante das relações comerciais, e ao lado delas, as realizadas
pelo comércio de rua.
É nesta avenida que estão concentradas as atividades econômicas do bairro, o que atrai um número elevado de pessoas ao comércio
local e aos serviços ali oferecidos, situação que favorece o comércio de rua. Além disso, notamos a presença de alguns equipamentos
urbanos como escolas, restaurantes, posto de saúde, centro social, centro cultural, igrejas, plano inclinado Liberdade-Calçada, o que
dinamiza ainda mais as atividades da avenida.
Segundo Oliveira (2005), o trabalho informal na cidade de Salvador é um labirinto social e complexo, heterogêneo, antagônico,
tradicional e moderno que exige uma vigilância (talvez epistemológica) sobre as diversas pistas que encontramos constantemente
pelos seus caminhos (OLIVEIRA, 2005, p. 149).
Podemos considerar, desta maneira, o comércio de rua como fator de estabilização social para o indivíduo desempregado, ou seja,
pode estar associado a uma elevação do bem-estar e, desta maneira, o indivíduo pode participar do consumo, o que vem reforçar a
ideologia de ascensão social pelo consumo e a ideologia do trabalho autônomo (SANTOS, 1987).
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O comércio de rua é também uma forma de a população menos favorecida inserir-se no que chamamos de ‘cultura do consumo’,
pois, de certa forma, permite que essa camada da sociedade tenha acesso a bens de consumo que parecem ser essenciais na
sociedade contemporânea, em que o Parecer vale mais que o Ser. Podemos dizer, então, que o comércio de rua realiza diversos
papéis no contexto social e econômico. Assim, as diferentes situações criadas pelo comércio de rua “[...] por um lado respondem as
demandas legítimas e encaminham possíveis soluções no âmbito da nova ordem econômica e social[...]”(CACCIAMALI, 2000, p. 153).
O desenvolvimento do bairro da liberdade, que lhe permite destaque dentro dos bairros populares que compõem a cidade de
Salvador/BA, está associado à disseminação da cultura e diversidades, que geram produtos artísticos e comportamentais (música,
moda, esportes, artesanato, gastronomia típica), beneficiando o mercado formal (lojas, restaurantes, hotéis, bares), e o informal
(ambulantes).
Essa ascensão local sugere uma interconexão de fenômenos por alinhar a expressão comportamental e o mercado, que atua como
mediador entre a dimensão social e simbólica. A partir da aceitação comercial dos bens e serviços gerados pela sua economia cultural,
os moradores do bairro da Liberdade abrem espaço para o reconhecimento das relações sociais subjacentes à produção das
mercadorias que integram essa cadeia produtiva.
O desenvolvimento social do bairro da Liberdade fortalece-se a partir da integração das atividade desenvolvidas na sua economia
cultural, que cria um ambiente de comunidade, onde um grupo compartilha a sua herança cultural e histórica, transforma a sua arte
em mercadoria, movimenta uma cadeia produtiva e promove o desenvolvimento social do bairro e adjacências. Percebe-se
entretanto, que esse movimento endógeno realiza-se sem a intervenção do governo e sob a realidade e condições de vida precária
em relação a saúde, segurança, saneamento básico e educação

CONCLUSÃO
O desenvolvimento local não se dá de maneira isolada. Ele ocorre a partir de uma dinâmica que envolve cultura, política, economia
e diversidades. Estas se unem para subsidiar estratégias, planejamento e ações que geram o desenvolvimento local sustentável.
A novidade reside no reconhecimento de que o contexto formado pela convergência de tecnologias, a globalização e a insatisfação
com o atual quadro socioeconômico mundial atribui à cultura o papel de motivar e embasar novos modelos de negócios, processos
organizacionais e uma arquitetura institucional que galvaniza setores e agentes econômicos e sociais.
Os variados contextos e diversidades da cultura negra, intensamente presente no bairro da Liberdade, influenciam o estilo e a prática
de inúmeras atividades populares, dentre as quais se destacam o artesanato, a produção musical, a culinária e a moda. E é o caráter
simbólico dos bens produzidos a partir destas atividades que nos permite falar de economia cultural.
A economia cultural tem a criação e a inovação como matérias-primas e gera a partir daí uma cadeia produtiva baseada no
conhecimento e capaz de produzir riquezas, gerar empregos e distribuir renda. Nesta economia os aspectos culturais são valorizados
e a fixação da identidade cultural dos agentes sociais garante a valorização, o aperfeiçoamento dos trabalhos, a geração de emprego
e renda para as famílias.
De fato, a economia cultural parece tomar de outros conceitos traços que se fundem, adicionando-lhes um toque próprio. Da
chamada economia da experiência reconhece o valor da originalidade, dos processos colaborativos e a prevalência de aspectos
intangíveis na geração de valor, fortemente ancorada na cultura e em sua diversidade.
Da economia da cultura propõe a valorização da autenticidade e do intangível cultural único e inimitável, abrindo as comportas das
aspirações dos países em desenvolvimento de ter um recurso abundante em suas mãos.
Estabelecendo-se uma ligação entre as bases da economia cultural do bairro da Liberdade, Salvador/BA, percebe-se que a cultura
local e as suas diversidades gera produtos artísticos e comportamentais (música, moda, esportes, gastronomia típica), que beneficiam
o mercado formal e informal. Essa conexão entre a expressão comportamental e o mercado atua como mediador entre a dimensão
social e simbólica potencializando o desenvolvimento local.
A economia cultural do bairro da Liberdade a medida que constrói a sua cadeia produtiva com base na cultura e diversidade da raça
negra, caminha na contra mão do modo de produção capitalista, mas abre espaço para o reconhecimento das relações sociais que
integram essa cadeia produtiva. A inclusão social de indivíduos economicamente improdutivos promove a geração de renda e o bem
estar social das famílias.
Haja vista, que esse movimento de disseminação da cultura negra do bairro da Liberdade se dá sem a participação do governo, essa
carência sugere uma investigação futura acerca da realização de parcerias público-privada, para fortalecer, criar e disseminar entre
outros bairros, que possuam condições e características semelhantes ao bairro da Liberdade, Salvador/BA, a geração de novas cadeias
produtivas baseadas na economia cultural local.
Para pensar as potencialidades econômicas da cultura é preciso alcançar sua dimensão mais complexa para não aprisioná-la nas
regras da indústria cultural. Afinal de contas os produtos culturais estão enraizados na vida cotidiana dos povos. Eles são resultado
de uma experiência sensível, às vezes, tramado no anonimato da vida comunitária e esse capital cultural que agora emerge como
mercadoria aponta para um redimensionamento das noções de centro e periferia. Nesse contexto, as fronteiras perdem densidade
para dar lugar à experiência concreta do pertencimento a um espaço, um bairro, um território, uma cidade.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo demonstrar como os novos meios de comércio realizados através das operações de compra por
meio digital estão se inserindo em ações e atividades do cotidiano dos cidadãos nas grandes metrópoles. O século XXI faz surgir novas
configurações na economia dos mercados capitalistas, tecnologias disponibilizadas através de lojas virtuais e aplicativos para
smarthphones e tablets influenciam e modificam a forma de compra e venda, recentemente esse mercado ganhou a adesão da oferta
de serviços agregados a produtos, tudo objetivado para facilitar a vida daqueles que vivem nas grandes capitais, essa nova forma
operacional de compra através da internet é oferecido através de páginas digitais, onde o cliente faz a escolha dos produtos, define
quantidade, realiza o pagamento, e agenda previamente o horário da entrega dos produtos, tudo isso de qualquer lugar, por meio
digital. A análise desta pesquisa, foi realizada através de uma metodologia descritiva e bibliográfica, e baseada em função do grau de
eficácia do funcionamento do serviço, que é medido e demonstrado neste artigo através do levantamento de informações técnicas
nas empresas que ofertam o serviço e entrevistas semiestruturadas aos consumidores do mesmo. Concluiu-se que as operações de
compras online apresentam diversos pontos positivos, pode-se destacar brevemente como principais, a redução dos custos
operacionais para a empresa e a otimização do tempo para o cliente. Além de outras facilidades, a proposta atrativa desse economia
criativa tecnológica é vender em realidade, de forma subliminar, não apenas o produto agregado a prestação do serviço, mas também
o que ao cliente lhe é mais caro: o fator tempo, determinante no ritmo urbano das grandes cidades. A exemplo do uso desta inovação
e de sua articulação se destaca, o serviço de supermercado online, apresenta um crescimento em torno de 12% ao ano, atualmente
a cidade de Salvador já conta com 8 mil usuários, e segue em crescente demanda.
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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação das raízes portuguesas que contribuíram, ao longo da história, para o
processo de formação da cultura brasileira engendrando uma parcela substancial do folclore que na atualidade alimenta a economia
cultural do país, a partir das manifestações artísticas relacionadas com as artes plásticas consideradas convencionais (pintura,
escultura, desenho e gravura); a atividade artística visual no campo simbólico (cerâmica, intervenção urbana); as artes e espetáculos
(dança, música, circo e teatro, e as manifestações folclóricas populares). No plano metodológico o trabalho operou com a pesquisa
descritiva no plano histórico usando instrumentais das pesquisas bibliográficas e documentais. Do ponto de vista teórico, o processo
de transmissão cultural ocorreu através dos mecanismos da interação, sendo esta uma resultante das relações e/ou das ações que
se efetivam entre os indivíduos de um determinado grupo ou entre os grupos de uma mesma sociedade. A psicologia complementa
explicando que se trata de um fenômeno que permite, a certo número de indivíduos, constituir um grupo e que consiste no fato de
que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para outro. A interação pode ser social, simbólica ou cultural. A interação
social provoca uma modificação de comportamento importante nos indivíduos envolvidos, como resultado do contato e da
comunicação que se estabelece entre eles. Imagine-se a troca de conhecimentos que se estabeleceu na convivência do colono
português com o negro e o índio. No que tange a interação simbólica Herbert Blumer (1969) ensinava que "Os seres humanos agem
em relação às coisas com base nos significados que eles atribuem a essas coisas”; O significado de tais coisas é derivado de, ou é
anterior à interação social que uns têm com outros e com a sociedade”; interpretação entre estímulo e resposta. Os jesuítas com a
simbologia religiosa e a educação foram os maiores transmissores de cultura. Por fim a interação cultural, segundo Spinola (2017)
consiste numa troca de saberes entre culturas distintas, como aconteceu entre os colonos portugueses e os índios e os africanos. O
trabalho conclui confirmando a significativa influência portuguesa na formação cultural do povo brasileiro.
Palavras chave: Cultura; Transferência cultural; Brasil-Portugal; História da Cultura Brasileira.

ROOTS: PORTUGUESE INFLUENCE IN THE CULTURAL ECONOMY OF BRAZIL
ABSTRACT
This work presents the results of an investigation of the Portuguese roots that contributed throughout the history to the process of
formation of the Brazilian culture engendering a substantial part of the folklore that currently feeds the cultural economy of the
country, from the artistic manifestations related to The plastic arts considered conventional (painting, sculpture, drawing and
engraving); Visual artistic activity in the symbolic field (ceramics, urban intervention); The arts and shows (dance, music, circus and
theater, and popular folk rallies). At the methodological level the work operated with the descriptive research in the historical plane
using bibliographical and documentary research instruments. From a theoretical point of view, the process of cultural transmission
occurred through the mechanisms of interaction, which is a result of the relations and / or actions that take place between the
individuals of a given group or between the groups of the same society. Psychology complements explaining that it is a phenomenon
that allows a certain number of individuals to constitute a group and that consists in the fact that the behavior of each individual
becomes stimulus to another. The interaction can be social, symbolic or cultural. Social interaction causes a significant behavioral
change in the individuals involved as a result of the contact and communication that is established between them. Imagine the
exchange of knowledge that was established in the coexistence of the Portuguese settler with the Negro and the Indian. As regards
symbolic interaction Herbert Blumer (1969) taught that "Human beings act in relation to things on the basis of the meanings they
attribute to these things." The meaning of such things is derived from, or is prior to, social interaction Some have with others and
with society ", interpretation between stimulus and response.The Jesuits with the religious symbology and education were the
greatest transmitters of culture.Finally the cultural interaction, according to Spinola (2017) consists of an exchange of knowledge
between cultures The work concludes by confirming the significant Portuguese influence in the cultural formation of the Brazilian
people.
Keywords: Culture; Cultural transfer; Brasil-Portugal; History of Brazilian Culture.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação das raízes portuguesas que contribuíram, ao longo da história, para o
processo de formação da cultura brasileira. Além de examinar a questão em sentido amplo deriva para a análise de uma parcela
substancial do folclore que, na atualidade, alimenta a economia cultural do país. Com isto poder-se-á obter um conjunto de respostas
no âmbito da teoria do desenvolvimento cultural, que buscarão, numa análise comparativa, traduzindo a realidade socioeconômica
atual, fornecer subsídios que ampliem o conhecimento da economia cultural brasileira.
A investigação é norteada pela seguinte questão: até que ponto as tradições lusitanas se transplantaram no processo de colonização
de sorte que o folclore português contribuiu para a formação do folclore brasileiro?
Trabalha-se com uma metodologia qualitativa a partir dos conceitos do paradigma interacionista (simbólico e cultural) e de processos
da pesquisa explicativa, histórica, bibliográfica e documental. Optou-se pela pesquisa descritiva, uma vez que, se mostrou mais
adequada aos objetivos do estudo do ponto de vista da observação do fato social no contexto econômico e, sobretudo, histórico haja
vista que os fenômenos observados ocorreram entre os séculos XVI e XIX.
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Admite-se que até o Século XVIII, a presença cultural portuguesa foi marcante na formação do brasileiro, notadamente na Bahia e
no Nordeste. Durante trezentos anos o Brasil foi mantido como uma “bolha portuguesa”, um enclave impermeável à penetração
cultural de outros estrangeiros, fermentando no caldo decorrente da mistura das suas matrizes indígena, lusitana e negra. A partir
da chegada da corte de D. João VI e posteriormente da Independência, no século XIX, o país foi abrindo-se a outras influências
culturais francesas e inglesas até o século XX, quando a hegemonia internacional norte americana substitui a inglesa e assinala-se a
presença de fluxos migratórios italianos, alemães e japoneses, entre outros, e Portugal, estagnando enquanto durou a ditadura
salazarista, reduziu seu grau de influência. A falta de interesse recíproco e a ausência de um intercâmbio cultural mais ativo fizeram
com que restasse, na atualidade, apenas traços da herança original, em muitos casos não se sabendo até que ponto, e em que grau,
algumas tradições brasileiras têm efetivamente origem portuguesa, e até que ponto, e de que forma, as suas fórmulas originais
continuam a existir em Portugal.
É de registrar que grandes traumas foram produzidos entre os brasileiros pela colonização portuguesa no Brasil, a exemplo da
repressão brutal como no caso da Inconfidência Mineira, o decreto de D. Maria I mandando fechar as indústrias nascentes, a
discriminação dos brasileiros na corte de D. João VI e muitos outros incidentes onde a Metrópole fez questão de humilhar e
espezinhar os colonos, no que foi seguida por muitos lusitanos estabelecidos no Brasil. Esta situação criou um grande rancor no seio
da população o que levou, na Bahia em 1829 , à revolta denominada de Mata Marotos 124 voltada contra os comerciantes portugueses.
Este ressentimento ficou impregnado na alma dos brasileiros que passados os anos ainda o extrapolam buscando ao seu estilo
ridicularizá-los e depreciá-los. Mesmo na literatura autores importantes buscam diminuir a contribuição portuguesa para a nossa
formação cultural, classificando-os muitas vezes genericamente como “europeus” o que em parte dificultou o nosso trabalho de
pesquisa.
Figura 1 – Raízes – Esquema geral da investigação

Fonte: Noelio Spinola – Arte: Paulo Patrício

IMIGRAÇÃO
Em seus 517 anos de idade, o Brasil pertenceu a Portugal por 322 anos, ou seja, 62 % do seu tempo de existência ao longo do qual
assistiu a transplantação tanto de pessoas quanto da cultura da metrópole para o seu espaço geográfico.
Segundo Ribeiro (1995, p. 228), estima-se que, até o fim do Brasil Colônia, em 1808, entre 500 e 700 mil lusitanos se deslocaram para
o Brasil.
O IBGE (2000) classifica a história da imigração portuguesa em quatro fases. Aqui são destacadas as duas primeiras por serem
consideradas as mais importantes para este trabalho. O IBGE denominou-as de Imigração restrita para o período compreendido
entre 1500 e 1700 e Imigração de transição entre 1701 e 1850.
Diz o IBGE (2000), que na primeira fase (século XV e no século XVI), a emigração portuguesa foi pouco expressiva. As crises de
abastecimento e epidemias dizimavam a população, além de serem elevados os custos de qualquer empreendimento econômico no
Novo Mundo. Na realidade o Reino estava falido, dada à má gestão dos negócios na Ásia e ao esbanjamento da Corte. Entre 1500 e
1700, saíram de Portugal, dirigindo-se para as possessões portuguesas na África e Ásia, cerca de 700 mil emigrantes,
aproximadamente. Mas na América Portuguesa, nesse mesmo período, não entraram mais do que 100 mil imigrantes. Entre os
primeiros portugueses a chegarem ao Brasil, estavam os imigrantes mais abastados que aqui se fixaram principalmente em
Pernambuco e na Bahia. Vieram para explorar a produção de açúcar, a atividade mais rentável da colônia nos séculos XVI e XVII.
Estavam em busca de investimentos lucrativos. Também, nesse mesmo período, Portugal incentivou a migração forçada, o degredo,
para suprir as deficiências do povoamento. Calcula-se que durante os dois primeiros séculos de povoamento, nas regiões centrais da
colônia, como Bahia e Pernambuco, os degredados correspondiam a cerca de 10 ou 20% da população. Mas em áreas periféricas,
como é o caso do Maranhão, essa cifra representava, aproximadamente, de 80% a 90% do total de portugueses da região. Nesse
mesmo período, também vieram para o Brasil cristãos-novos e ciganos, ambos fugindo de perseguições religiosas. (IBGE 2000)
Durante a fase da Imigração de Transição, nos períodos de 1760-1791 e de 1837-1841, observou-se o extraordinário aumento do
fluxo de migrantes em alguns anos, cerca de 10 mil imigrantes, e um fraco movimento em outros anos, cerca de 125 imigrantes.
(IBGE, 2000)

124

Conforme Spinola (2010) Maroto era a denominação depreciativa que o povo utilizava para referir-se aos comerciantes portugueses. Mata Maroto foi como se
denominaram os vários conflitos entre brasileiros e portugueses que ocorreram entre os anos de 1829 e 1831, em Salvador e no Recôncavo Baiano.
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A origem socioeconômica dos imigrantes nessa fase de transição foi contrastante: aportaram no Brasil não apenas elementos da
elite, mas também, minhotos pobres, expulsos de sua terra natal (a região do Minho) devido à falta de trabalho. Estes, no entanto,
não foram mais numerosos do que aqueles oriundos de camadas intermediárias ou superiores da sociedade portuguesa.
O período em que fica mais evidente a origem rica dos imigrantes portugueses é o compreendido entre 1808 e 1817, quando cerca
de 10 ou 15 mil dos que aqui chegaram distinguiam-se pela riqueza e pelo nível de educação: pertenciam à corte de D. João VI ou
eram caixeiros, isto é, indivíduos com uma clara inserção nos grandes ou médios estabelecimentos. Além disso, tinham um nível de
educação mais elevado do que a média da população portuguesa da época. (IBGE, 2000)
No século XVIII, ocorreu, também, a emigração de grupos oriundos de camadas sociais pobres. Dois acontecimentos propiciaram a
vinda desses grupos para o Brasil: a revolução agrícola na região do Minho e a descoberta do ouro na Colônia, para cuja exploração
era exigido um investimento mínimo.
A revolução agrícola significou, principalmente, a generalização do cultivo do milho no norte de Portugal e, com isso, uma enorme
melhoria na alimentação básica dos minhotos. A população nesse período apresentou taxas de crescimento relativamente elevadas,
o que resultou numa alta densidade demográfica na região: em 1801, enquanto em Portugal eram registrados, em média, 33
habitantes por Km2, no Minho a densidade populacional atingia 96 habitantes por Km2. (IBGE, 2000, p.67)
Ao mesmo tempo, no Novo Mundo, eram descobertas, e já começavam a ser exploradas, as minas de ouro nas regiões das Minas
Gerais. Nessa fase do surto minerador, as exigências de investimento eram muito pequenas: bastava uma bateia e muita coragem.
Isto representou um forte estímulo à imigração. Assim, se o Noroeste português tornou-se uma fonte quase inesgotável de
trabalhadores, a Colônia, por sua vez, tornou-se um mercado atrativo para os que não tinham muito dinheiro para investir na
atividade econômica. (IBGE, 2000).
Numa investigação de 1999, Schwartzman (2007), informa que cerca de 10% dos brasileiros afirmaram ter ancestralidade portuguesa,
percentual que, numa população de 200 milhões de brasileiros, representaria cerca de 20 milhões de luso-descendentes, ou seja,
praticamente o dobro da população portuguesa à época. Entre os brasileiros que obtiveram cidadania de países da União Europeia,
33% obtiveram cidadania portuguesa só no ano de 2013.125
O foco da imigração no século XVI até a metade do XVIII foi a Região Nordeste do Brasil, já que as plantações de cana-de-açúcar
estavam em pleno desenvolvimento e produção. A partir da segunda metade do século XVIII com a descoberta do ouro e pedras
preciosas em Minas Gerais ocorreu um boom migratório em direção àquela região (corrida do ouro), ao Rio de Janeiro e São Paulo
(ciclo do café).
Embacher (2017) explica que em termos migratórios as primeiras levas de colonizadores foram menores e constituídas por imigrantes
nobres, ricos ou mesmo falidos, mas pertencentes às classes mais altas. Depois é que vieram os portugueses pobres. Esses pequenos
proprietários rurais, possuíam um baixo nível educacional, eram simples e rudes como são os camponeses originários do Norte de
Portugal, da região do Minho. Ao estilo do nosso “tabaréu” contribuíram para a formação da imagem negativa e preconceituosa do
imigrante português, estigmatizando-o como pessoa intelectualmente pouco qualificada e pouco inteligente. O que generalizado é
uma brutal injustiça.
Segundo Embacher (2017), na segunda metade do século XIX já aparecem os primeiros livros de anedotas, fazendo críticas muitas
vezes grosseiras à herança colonial. O anedotário deve ser entendido como o lado mais popular do debate entre políticos e
intelectuais do país que se preocupavam, sobretudo, em definir e afirmar a identidade nacional. Nesse contexto, as anedotas
expressavam a rejeição do povo brasileiro ao seu passado colonial.
Os imigrantes pobres são retratados por um escritor português da década de 1820, Raimundo da Cunha Mattos (1989). Diz ele que
o português pobre, ao desembarcar nos portos brasileiros, “vestia polaina de saragoça, (...) e calção, colete de baetão encarnado
com seus corações e meia (...). Geralmente desembarcavam dos navios com um pau às costas, duas réstias de cebolas, e outras tantas
de alhos... e... uma trouxinha de pano de linho debaixo do braço”. Eram minhotos que, para sobreviver, dormiam na rua e procuravam
ajuda de instituições de caridade.
Venâncio (2012, p.66) diz que “vista sobre o prisma da longa duração, a emigração portuguesa pode ser definida como um fenômeno
semiclandestino ou que quase sempre escapou ao controle das autoridades”. A emigração portuguesa, principalmente nos séculos
iniciais ficou marcada pela masculinidade da população: as mulheres portuguesas raramente emigravam, pois na Europa o Brasil
possuía a imagem de uma terra selvagem e perigosa, onde apenas os homens poderiam sobreviver. No Nordeste brasileiro nasceu
uma sociedade açucareira rígida, formada pelo colono português e seus escravos africanos. Para suprir a falta de mulheres
portuguesas, a Coroa passou a enviar para o Brasil órfãs que, ao invés de serem destinadas para os mosteiros, eram entregues para
casamentos com os colonos aqui residentes. Esta política não foi suficiente para atender à demanda. Ademais as mulheres
portuguesas pela sua formação cultural não eram promíscuas como as indígenas ou as africanas que substituíram com grande
competência a escassez da mulher branca na colônia.
Quadro 01 – Imigração portuguesa para o Brasil 1500-1967
Décadas
1500-1700
1701-1760
1808-1817
1827-1829
1837-1841

Número de imigrantes
300.000
600.000
24.000
2.004
629

125 Pesquisa de geneticistas da UFMG, realizada no ano 2000, compara

o DNA de brasileiros brancos com o de europeus, africanos e índios. A pesquisa denominada "Retrato
Molecular do Brasil" comprovou que a quase totalidade dos genes dos brancos brasileiros de hoje, herdados por via paterna vieram de portugueses. Ou seja, do ponto
de vista genético e estatístico, brasileiros do sexo masculino vivos não têm ancestrais índios do mesmo sexo (nem mesmo entre seus tataravôs). Bem diferente é o
panorama da genealogia colonial oferecido pelas linhagens maternas, ou seja, pelos polimorfismos do mtDNA. Nesse caso, a distribuição é bem mais uniforme: 39% de
contribuição européia, 33% de indígena e 28% de africanas. Pena (2000). Grifos nossos.
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1856-1857
16.108
1881-1900
316.204
1901-1930
754.147
1931-1950
148.699
1951-1960
235.635
1961-1967
54.767
TOTAL
2.452193
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1981-1991; Conta Gilberto Freyre (1980 p. 43)

Que a singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata explica-a em grande parte o seu passado étnico,
ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África. Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A
influência africana fervendo sob a europeia e dando um acre requeime a vida sexual, à alimentação, à religião; o sangue mouro ou
negro correndo por uma grande população brancarana 126, quando não predominando em regiões ainda hoje de gente escrava; o ar
da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas; corrompendo a dureza
doutrinária e moral da Igreja medieval; tirando os ossos aos cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica,
ao direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. A Europa reinando, mas sem governar: governando antes a África. Grifos
nossos.
Acrescenta Antônio Sérgio (2000, p.28) “a miscibilidade, a mobilidade, a aclimabilidade — conjunto de qualidades que se radicaram
nos nossos no ambiente peninsular originário — conferiam-lhes capacidade para a colonização nos trópicos”. Eles foram beneficiados
na sua obra de colonização do Brasil pela plasticidade da sua índole, a qual derivava de uma singular riqueza de antecedentes étnicos
e de cultura; e caberia enfatizar que os colonizadores do Brasil, nos séculos XVI e XVII, “foram na maioria portugueses típicos e,
portanto mestiços: nem os dólico-louros de Oliveira Viana, nem tampouco os judeus de Werner Sombart, nem ainda os moçárabes
de Debané, senão que portugueses a que chamaria eólios um espírito dominado pelas reminiscências gregas: de complexa
ascendência, de cultura mista” (2000 p.28). Nessa mistura racial Freyre (1980, p.44) afirma que “valeria especialmente para o nosso
caso o predomínio da cultura e do sangue do mouro, do qual se derivaram para o colonizador do Brasil os dotes e fatores de
capacidade técnica no relativo à produção e à utilização da cana.”
Surge, então, o "branco da terra": o “mameluco”, filho do colono português com as índias locais. 127 Mais tarde, surge a figura do
mulato: filho do português com as africanas. Desembarcaram, também, na colônia judeus, muitos cristãos-novos e ciganos. Segundo
o IBGE, em 1929, mais de 90% dos imigrantes portugueses estavam concentrados nos estados do Rio de Janeiro (303.865) e de São
Paulo (281.418), embora também houvesse uma expressiva comunidade portuguesa em Minas Gerais (20.050) e no Pará (15.631).
No resto do Brasil, a presença portuguesa era bem mais reduzida. A Bahia perdeu a atração de imigrantes portugueses a partir do
final do Século XVIII, quando a descoberta do ouro nas Minas Gerais e o ciclo do café no Rio de Janeiro e São Paulo provocou uma
“corrida” em direção à região Sudeste do Brasil e o massacre da população indígena remanescente.
Por outro lado, fossem magrebinos ou europeus, mouros ou cristãos, não existem inocentes, todos europeus que chegavam
acrescentaram à sua iniquidade colonial as estratégias coloniais da África branca. Afirma Gilberto Freyre (...) que não seria muito
dizer que no Brasil povo e elite são todos africanos, num certo sentido. A cultura colonial da elite europeia que veio para o Brasil
fez uma pós-graduação e treinamento prático nas desumanas e especificamente desumanizantes estratégias de poder colonial na
África, no comércio de vilipêndio da África. Em particular nos negócios da produção de açúcar no Magreb, e nas Ilhas Atlânticas. Povo
e elite, fomos todos, de um modo importante, aculturados na África nas estratégias do poder colonialista. (FONSECA, 2017)

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CULTURA
Definido conceitualmente pela primeira vez por Edward Tylor em sua obra Primitive Culture, o vocábulo inglês culture designou
inicialmente todo o conhecimento, a arte, moral, leis, costumes, capacidade e hábitos adquiridos pelos homens. Tylor entendia a
cultura como um fenômeno natural, cujo estudo resultaria na identificação de leis que permitiriam a sua evolução. (TYLOR, 1871)
Mais tarde, com o evoluir do pensamento e observação sobre as práticas sociais, este mesmo termo passou a expressar também
todo o conjunto do comportamento assimilado e apreendido, que independe de uma transmissão genética. 128
A cultura, em sua totalidade, é composta por aspectos materiais e não materiais, reais e ideais. Para alguns estudiosos haveria ainda
mais uma classificação: ser a cultura subjetiva e objetiva. Para esses cientistas, o caráter de subjetividade ou objetividade da cultura,
na verdade estaria relacionado ao processo de interiorização (assimilação) e exteriorização (manifestação), ou melhor, a forma como
os indivíduos aprenderiam e expressariam a sua cultura.
Diz-se subjetiva a cultura quando nos referimos ao conjunto de valores, conhecimentos, crenças, aptidões, qualidades, numa palavra,
de experiências presentes em cada indivíduo. Quando, todavia, falamos de cultura objetiva, estamos nos referindo a todo conjunto
definido por Tylor como cultura, quando exteriorizado. Isto é, hábitos, aptidões, idéias, comportamentos, artefatos, objetos de arte,
em suma, todo o conjunto da obra humana de todos os tempos e de toda a face da terra.
Como sabemos, a cultura subjetiva é que fornece padrões individuais de comportamento. Isto, em princípio. Acontece que, na
prática, o comportamento humano vai ser resultado da relação entre cultura subjetiva (aquela porção interiorizada pelos indivíduos)
e a cultura objetiva que cria as situações particulares. (MELLO, 1991, p. 44)
Portugal foi o país que nos transmitiu a sua cultura nos tempos primevos da nossa formação histórica e do qual deriva muitas das
nossas atividades oriundas do setor cultural que vêm despertando um especial interesse no debate econômico da atualidade nos
diversos segmentos da sociedade, porque além de ser responsável pela geração de parcela expressiva de ocupação e/ou emprego e
126

Diz-se brancarana as pessoas mulatas claras.
Segundo Fonseca (2017) “Os Mamelucos são um dos tipos da formação étnica do Brasil. Junto com os Caboclos, com os Mulatos, os Cafusos, os Ameríndios, Mameluco
seria um sinônimo de Caboclo. Enquanto tipo étnico é à miscigenação de Norte Africanos, em particular de Mouros, Berberes e Semitas Árabes , do Norte da África.
128 Esta tese é refutada por Dawkins (1979)
127
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riqueza, também contribui para que seus atores participem do mercado de trabalho de forma dinâmica e transformadora. Isso se dá
porque os bens culturais possuem um valor diferenciado, adquiridos a partir de seus componentes simbólicos e, quando
disponibilizados no mercado, adquirem o status de bens econômicos tradicionais, capazes de gerar renda, emprego e bem-estar
social.
Parcelas significativas desses bens culturais estão inseridas na economia popular e são negociadas na informalidade. Muitas delas
classificadas como “arte” pelas classes abastadas são entendidas como utilidades pela população de baixa renda que não tem acesso
à tecnologia, notadamente a rural. Por exemplo, um pote ou moringa podem ser utilizados como objetos de decoração pelos ricos e
como recipientes para água pelos pobres. Muitos desses produtos tendem a desaparecer substituídos por sucedâneos modernos
restando à produção para fins artísticos ou arraigados em tendências culturais como as redes de dormir no caso de nortista e
nordestinos.
Ao se fazer uma análise da sociedade atual, é facilmente observável que a produção cultural vem ganhando crescente destaque como
um dos elementos mais dinâmicos e imprevisíveis de mudança histórica no novo milênio e, então, o seu estudo torna-se
determinante para o entendimento do setor como uma estratégia para o desenvolvimento local, regional e nacional.
A produção cultural no Brasil, conforme entendimento do Ministério da Cultura (MINC, 2011) envolve, historicamente, os segmentos
do artesanato, música, moda, culinária, dança, literatura, arquitetura, patrimônio, antiquários, design, cinema, artes híbridas e artes
performáticas, dentre outras, e ainda as atividades ligadas à música, como dança, banda, grupos musicais e corais. Estes segmentos,
conforme Mateus (2010, p.35) também são contemplados em Portugal com igual importância e significação.
Estas atividades, com presença marcante em todas as regiões de ambos os países, indicam que o Brasil e Portugal efetivamente
possuem uma grande força em suas manifestações culturais, muitas vezes associadas a um movimento regionalista e folclórico ou
provenientes de tendências e movimentos nacionais e internacionais.
A Bahia, e em especial a sua principal cidade e capital – Salvador, é detentora de identidade singular, que se manifesta sob forte
expressão em inúmeros segmentos culturais, na música, nas artes cênicas, nas artes plásticas, na arquitetura, no artesanato, na
culinária, na moda e na religião, fato este que acaba por desencadear as muitas atividades na cidade. (SPINOLA, 2015)
O Brasil é, sem dúvida, um país de muita diversidade. Extremamente rica, a cultura brasileira é fruto da miscigenação de inúmeros
grupos étnicos, com influências que vêm da origem indígena, passam pelo português colonizador, a chegada do negro africano, bem
como dos diversos imigrantes tardios (séculos XIX e XX) procedentes da Alemanha, Itália e Japão, principalmente.
Porém é inegável que Portugal foi o país europeu que mais exerceu influência nas tradições, costumes e simbolismos do Brasil. As
mais óbvias heranças lusitanas para a cultura brasileira foram, é claro, a língua portuguesa e a religião católica.
Não obstante, Portugal responde por inúmeras outras contribuições para a nossa identidade nacional (e a formação do nosso habitus)
que de tão embrenhadas à história e à cultura brasileira, às vezes, fica difícil separar uma da outra, já que poucas se preservaram em
sua estrutura inicial. Desvendá-las trata-se de uma fascinante viagem ao passado sem prejuízo da realidade atual.
No plano português, Mateus et al (2010, p.8) afirma que a “ligação entre a economia e a cultura foi durante muito tempo encarada
como se os interesses econômicos e a criação cultural e artística fossem, pura e simplesmente, contraditórios, onde a produção e/ou
comercialização da arte e dos bens culturais era deixada à esfera do “mercado”, e as artes e a cultura, em si, eram encaradas como
pertencendo à esfera da “sociedade” e do “Estado”, onde não podia vigorar, por assim dizer, a lógica económica ”normal” da procura
de um retorno remunerador dos investimentos.”
Para os portugueses, a emergência da noção de “economia cultural”, que acompanha a profunda transformação econômica das
sociedades modernas, no quadro de processos competitivos e concorrenciais em fatores intangíveis, onde se situam muitos dos bens
culturais e simbólicos, “ganham, também eles, um papel cada vez mais relevante, implica o progressivo abandono daquelas visões
mais limitadas, nos planos político, económico e social e, por isso, também, no plano estatístico.” (MATEUS, 2010 p. 9)
Diz Mateus (2010, p.9) em estudo para o Ministério da Cultura do Governo Português (Gabinete de Planeamento, Estratégia,
Avaliação e Relações Internacionais) que: “a evolução mais recente das sociedades modernas, em especial das europeias, produziu,
de fato, uma forte interpenetração entre a economia e a cultura.” Com efeito, o mercado penetrou a cultura, integrando-a
progressivamente em circuitos comerciais alargados de produção e distribuição, ao mesmo tempo em que os conteúdos culturais
moldam de forma cada vez mais relevante a produção, distribuição e consumo de bens e serviços econômicos.
Ainda segundo Mateus (2010, p.9) o desenvolvimento económico tem vindo a ganhar, pelo seu lado, novas dimensões polarizadas
pela noção de “crescimento endógeno”, que moldam quer as estratégias privadas, quer as políticas públicas, e que colocam no centro
do processo de criação de riqueza a eficiência da organização e a mobilização de recursos humanos qualificados e de conhecimentos
científicos e tecnológicos avançados. “A adesão da União Europeia a estas perspectivas de promoção de uma “Economia baseada no
Conhecimento” traduziu-se, como se sabe, na adopção e renovação da “Estratégia de Lisboa”.”
A cultura, enquanto fator de competitividade tem surgido como dimensão recorrente das estratégias de desenvolvimento regional,
local e urbano, com o património cultural, embora ainda muito associado ao turismo, a assumir, quer nas suas formas materiais, quer
nas versões imateriais, um lugar de destaque nas últimas décadas. O “interface” entre cultura e economia não se esgota, nem se
limita, no entanto, ao turismo, abrangendo um conjunto muito diversificado e alargado de outras atividades. (MATEUS, et al, 2010,
p. 8/9).
Falando de raízes Anísio Teixeira, provavelmente o maior educador brasileiro, dizia que o Brasil nasceu sob a influência de uma classe
intelectual formada em Portugal pela Universidade de Coimbra que graduou nos três primeiros séculos da nossa história cerca de
2.500 brasileiros.
No período colonial, o que aqui existiu foram os colégios dos padres jesuítas e os estudos menores das Letras Humanas (gramática,
retórica, poesia), Latim, Grego e Hebraico, com predominância do Latim como língua da cultura intelectual, estudos que os mais
afortunados continuavam na Universidade de Coimbra.
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As escolas superiores brasileiras, não obstante serem profissionais cumpriam de algum modo, herdadas do passado, as funções de
educar o homem para a cultura geral e desinteressada. Assim sendo, a sua elite formava-se em escolas superiores que, embora
visando à cultura profissional davam, sobretudo, ênfase ao sentido liberal das antigas e nobres profissões de Direito e da Medicina.
Mais do que tudo, porém, importava o fato de transmitir uma cultura dominantemente europeia. De modo que tínhamos duas
alienações no ensino superior. A primeira grande alienação é que o ensino, voltado para o passado e sobre o passado, nos levava ao
desdém pelo presente. A segunda alienação é que toda a cultura transmitida era cultura européia. Recebíamos ou a cultura do
passado, ou a cultura européia. E nisto tudo o Brasil era o esquecido. A classe culta brasileira refletia mais a Europa e o passado do
que o próprio Brasil: estávamos muito mais inseridos na verdadeira cultura ocidental e até na antiga -latina e grega - do que em
nossa própria cultura. (TEIXEIRA, 1989, p. 27-28).
Do ponto de vista teórico, o processo de transmissão cultural ocorreu através dos mecanismos da interação, sendo esta uma
resultante das relações e/ou das ações que se efetivam entre os indivíduos de um determinado grupo ou entre os grupos de uma
mesma sociedade. A psicologia complementa explicando que se trata de um fenômeno que permite, a certo número de indivíduos,
constituir um grupo e que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para outro. A interação
pode ser social, simbólica ou cultural.
A interação social provoca uma modificação de comportamento importante nos indivíduos envolvidos, como resultado do contato e
da comunicação que se estabelece entre eles. Imagine-se a troca de conhecimentos que se estabeleceu na convivência do colono
português com o negro e o índio. Como a mater família transmitiu às mucamas que lhe serviam, hábitos e costumes portugueses.
No que tange a interação simbólica Blumer (1969) ensinava que "Os seres humanos agem em relação às coisas com base nos
significados que eles atribuem a essas coisas”; O significado de tais coisas “é derivado de, ou é anterior à interação social que uns
têm com outros e com a sociedade”; “Esses significados são controlados em, e modificados por, um processo interpretativo usado
pelas pessoas interagindo entre si e com as coisas que elas encontram (em função do consenso que, no mínimo, torna a comunicação
possível)".
Blumer seguiu Mead (1934) e apresentou a proposição de que as pessoas interagem umas com as outras por meio de interpretação
mutua das ações e definição um do outro, em vez de somente reagir às ações um do outro. Suas respostas não são dadas diretamente
às ações um do outro, mas baseadas no significado que eles atribuem a tais ações. Assim, interação humana é mediada pelo uso de
símbolos e significados, através de interpretação, ou determinação do significado das ações um do outro. Blumer comparou esse
processo, que ele designou "interação simbólica", com as explicações behavioristas do comportamento humano que não consideram
a interpretação entre estímulo e resposta. Os jesuítas com a simbologia religiosa e a educação foram os maiores transmissores de
cultura contribuindo significativamente para a formação dos habitus brasileiros. Por fim a interação cultural, segundo Spinola (2015),
consiste numa troca de saberes entre culturas distintas, como aconteceu entre os colonos portugueses e os índios e os africanos.
Por seu turno, Tinhorão (2001, p.8), observa que a principal característica dessa transposição de informações e valores civilizatórios
ibero-europeus para a nova realidade da colônia americana seria, pois, a sua implantação de forma autoritária, ordenada de cima
para baixo. E isso sem qualquer concessão à cultura preexistente das populações indígenas, ou à que adviria da rica mistura étnicocultural branco-africano-crioula.
O sistema jurídico que vigorou durante todo o período do Brasil-Colônia foi o mesmo que existia em Portugal, ou seja, as Ordenações
Reais, compostas pelas Ordenações Afonsinas (1446), Ordenações Manuelinas (1521) e, por último, fruto da união das Ordenações
Manuelinas com as leis extravagantes em vigência, as Ordenações Filipinas, que surgiram como resultado do domínio castelhano e
ficaram prontas ainda durante o reinado de Filipe I, em 1595, mas entraram efetivamente em vigor em 1603, no período de governo
de Filipe II (ALBUQUERQUE, 2010). Esta legislação nos legou o sistema patrimonialista de poder que sobrevive até os dias atuais
(FAORO, 2012)
Ao lado de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda (1995) em seu clássico de leitura indispensável para aqueles que se propõem
a entender o Brasil, intitulado Raízes do Brasil apresenta uma análise preciosa da nossa herança ibérica, assim sintetizada nas palavras
de Antonio Cândido:
Ao analisar, por exemplo, a colonização da América, mostra as diferenças resultantes dos dois países, completando uma visão do
múltiplo no seio do uno. Nesse prelúdio estão as origens mais remotas dos traços que estudará em seguida; é o caso do tradicional
personalismo, de que provêm a frouxidão das instituições e a falta de coesão social. E aí faz uma reflexão de interesse atual, quando
lembra que se estes traços, considerados defeitos do nosso tempo, existiram desde sempre, não tem sentido a nostalgia de um
passado hipoteticamente mais bem ordenado; e observa que “as épocas realmente vivas nunca foram tradicionalistas por
deliberação” (p.33).
A isto se ligaria ainda, na península Ibérica, a ausência do princípio de hierarquia e a exaltação do prestígio pessoal com relação ao
privilégio. Em consequência, a nobreza permaneceu aberta ao mérito ou ao êxito, não se enquistando, como noutros países; e ao se
tornar acessível com certa facilidade, favoreceu a mania geral de fidalguia. (“ Em Portugal somos todos fidalgos”, diz Fradique
Mendes numa das cartas.) Com esta referência a um velho sestro, o autor alude pela primeira vez a um dos temas fundamentais do
livro: a repulsa pelo trabalho regular e as atividades utilitárias, de que decorre por sua vez a falta de organização, porque o ibérico
não renuncia às veleidades em benefício do grupo ou dos princípios. Fiel ao seu método mostra-nos uma consequência paradoxal:
a renúncia à personalidade por meio da cega obediência, única alternativa para os que não concebem disciplina baseada nos vínculos
consentidos, nascida em geral da tarefa executada com senso do dever. “A vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens
são-lhes igualmente peculiares [aos ibéricos]. As ditaduras e o Santo Ofício parecem constituir formas tão típicas de seu caráter
como a inclinação à anarquia e à desordem” (p. 39). (...) distingue o trabalhador e o aventureiro, representando duas éticas
opostas: uma, busca novas experiências, acomoda-se no provisório e prefere descobrir a consolidar; outra, estima a segurança e o
esforço, aceitando as compensações em longo prazo. Para a interpretação da nossa história, interessa notar que o continente
americano foi colonizado por homens do primeiro tipo, cabendo ao “‘trabalhador’, no sentido aqui compreendido, papel muito
limitado, quase nulo” (p. 45). O português manifestou uma adaptabilidade excepcional, mesmo funcionando “com desleixo e certo
abandono” (p. 43); em face da diversidade reinante, o espírito de aventura foi “ o elemento orquestrador por excelência” (p. 46).
A lavoura de cana seria, nesse sentido, uma forma de ocupação aventureira do espaço, não correspondendo a “uma civilização
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tipicamente agrícola” (p. 49), mas a uma adaptação antes primitiva ao meio, revelando baixa capacidade técnica e docilidade às
condições naturais. Antonio Candido (1967, p.9/21). (Grifos nossos).
Não é possível reescrever a história. Poder-se-ia, contudo, imaginar o que seria do Brasil se os portugueses para viabilizar seu modelo
colonial agroexportador, não adotassem o modelo baseado na mão de obra escrava. Como isso não ocorreu, cabe aqui supor-se que
foi cometido um erro histórico clamoroso culminando em uma geração de cultura negativa, provocada pela introdução da
escravidão no Brasil. Prado Jr.(1957, p.268) nos ensina que a escravidão moderna, introduzida pelos países ibéricos, “nasceu de
chofre” não se ligando ao passado ou a tradição alguma. “Restaura apenas uma instituição quando ela já perdera a sua razão de ser
e fora substituída por outras formas de trabalho mais evoluídas. Surge como um corpo estranho que se insinua na estrutura da
civilização ocidental em que já não cabia. E vem contrariar-lhe todos os padrões morais e materiais estabelecidos” (p.268). (Grifo
nosso).
Segundo Prado Jr. (1957, p.268) a escravidão antiga contribuiu significativamente para o sucesso do Império Romano. Quanto ao
modelo ressuscitado para o Brasil, é ele quem afirma:
Já sem falar na devastação que provocará, tanto das populações indígenas da América, como das do continente negro, o que de mais
grave determinará, entre os povos colonizadores e, sobretudo em suas colónias do novo mundo, é o fato· de vir a nova escravidão
desacompanhada, ao contrário do que se passara no mundo antigo, de qualquer elemento construtivo, a não ser num aspecto
restrito, puramente material, da realização de uma empresa de comércio: um negócio apenas, embora com bons proveitos para
seus empreendedores. (...) Mas terá sido este um dos fatores, e dos de primeiro plano, do naufrágio doloroso da civilização ibérica,
tanto de uma como de outra de suas duas nações. (...) Mas há outra circunstância que vem caracterizar ainda mais
desfavoravelmente a escravidão moderna: é o elemento de que se teve de lançar mão para alimentá-la. Foram eles os indígenas da
América e o negro africano, povos de nível cultural ínfimo, comparado ao de seus dominadores. (...) A contribuição do escravo preto
ou índio para a formação brasileira é além daquela energia motriz quase nula. O cabedal de cultura que traz consigo da selva
americana ou africana, e que não quero subestimar, é abafado, e se não aniquilado, deturpa-se pelo estatuto social, material e
moral a que se vê reduzido seu portador. E aponta por isso apenas, muito timidamente, aqui e acolá. Age mais como fermento
corruptor da outra cultura, a do senhor branco que se lhe superpõe (PRADO JR. 1957, p.270)
(Grifos nossos.)
O regime escravagista associado à educação jesuítica de cunho escolástico formou-nos um habitus129 coletivo refratário ao esforço
físico, ao trabalho manual e tendente à indolência. Como disse Antonio Candido: A escravidão agravou a ação dos fatores que se
opunham ao espírito de trabalho, ao matar no homem livre a necessidade de cooperar e organizar-se, submetendo-o, ao mesmo
tempo, à influência amolecedora de um povo primitivo. (1995, p.9/21)

CONCLUSÃO
A questão básica que norteia a pesquisa em curso busca respostas para a indagação seguinte: até que ponto as tradições lusitanas
se transplantaram no processo de colonização de sorte que o folclore português contribuiu para a formação do folclore brasileiro? As
respostas até então obtidas permitem constatar uma profunda influência somente matizada pelo tempo e pela miscigenação com
outras raças, especialmente a negra.
Pode-se afirmar que o calendário litúrgico português é copiado na íntegra pelo Brasil.
As festas e tradições no Brasil no período colonial foram trazidas de Portugal ou aqui criadas sob inspiração portuguesa. Isto se refere
a vários aspectos, que vão desde as festas de devoção e culto aos mais diversos santos, a festas de ruas, festas profanas, etc. Mary
Del Priore (1994) analisa as festas e tradições portuguesas sob duas grandes categorias: a festa promovida pelo poder - Estado e/ou
pela Igreja, e a festa do povo, festa reinterpretada, as festas profanas. As festas religiosas, promovidas pela Igreja, foram utilizadas,
principalmente, como forma de dominação, catequização dos índios. Já as festas populares, profanas, são registros dessa mistura de
povos e culturas, e principalmente, como alicerce para suportar as aflições pela qual eles passavam diante de uma natureza
desconhecida, ao lado de um povo, de um clima, de uma fauna e de uma flora igualmente estranhos.
No plano musical, Mário de Andrade é de opinião que a influência portuguesa foi a mais vasta de todas. Os portugueses fixaram o
nosso tonalismo harmônico; nos deram a quadratura estrófica; provavelmente a síncope que nos encarregamos de desenvolver ao
contato da pererequice rítmica do africano; os instrumentos europeus e um dilúvio de textos, formas poético-líricas que - nem a
Roda infantil; danças iberas que - nem o fandango: danças dramáticas tais como os Reisados, os Pastoris, a Marujada, a Chegança,
que às vezes são verdadeiros autos. Também de Portugal nos veio a origem primitiva da dança dramática mais nacional, o Bumbameu-boi. (ANDRADE, 1972, p.27)
O Brasil foi uma sociedade que nasceu e viu gerar seus habitus no seio de famílias extensas, “patriarcais” e “tutelares”, dominada
pelo pater famílias (ou, em inversões significativas, pela matriarca), e por uma multidão de personagens subordinados, dotados de
graus diferenciados de prestígio e autoridade como os capelães, os filhos, os afilhados, os bastardos, os criados e, claro está, por uma
massa igualmente hierarquizada de escravos cuja posição no grupo era marcada por sua paradoxal presença como estrangeirosíntimos e mortos sociais, mas sem os quais o sistema não teria vida, já que eles eram os seus braços, pernas, mãos e, posteriormente,
máquinas e bestas de carga (DA MATA, 2003 apud FREIRE, 2013, p.8).
A mulher portuguesa, socialmente estabelecida pela origem, cor, tradição e mores culturais, contando com o respaldo da Igreja, e do
sistema, foi o elemento maior na construção de uma sociedade civilizada que se desenvolveu, desde o século XVI, em Pernambuco,
na Bahia, em São Vicente e, mais tarde, em Minas Gerais, no Maranhão, no Pará, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e no Rio
129 Segundo Bourdieu

(1974, p. XLI) o habitus começa a ser formado desde o início da vida do sujeito, independente do meio social, pela bagagem cultural e pelos costumes
que estão inseridos e são transferidos pela família. Estes passam a ser modificados, transformados e afirmados durante toda s ua trajetória social, independente de sua
vontade., “o habitus completa o movimento de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que as práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições
incorporados”.
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de Janeiro, cujo principal traço foi um tipo de habitação mais nobre que em outros pontos de colonização portuguesa e espanhola
na América. Esse tipo de habitação tendo se especializado na casa-grande de engenho, depois se requintou na casa-grande
assobradada, de cidade. A arquitetura de residência elegante e o estilo de vida doméstica a ela correspondente se acham ligados, na
formação brasileira, ao maior domínio da mulher portuguesa sobre a vida colonial. (FREIRE, 2013, p.)
Os planos iniciais da colonização do Brasil, não passavam pela idéia de povoar. Foi o comércio o leit motiv, e daí o desprezo inicial
por este território primitivo e vazio que era a América; inversamente, o do Oriente, onde não faltavam produtos para atividades
mercantis. Ocupar com povoamento efetivo, só surgiu como necessidade imposta por circunstâncias novas e imprevistas.
Naquela época, “colonização” era entendida como o estabelecimento de feitorias comerciais. Na América, se apresentava um
território primitivo incapaz de fornecer qualquer coisa de realmente aproveitável. Para fins mercantis, a ocupação não se podia fazer
como nas simples feitorias, com um reduzido pessoal incumbido apenas do negócio, sua administração e defesa armada; era preciso
ampliar estas bases, criar um povoamento capaz de abastecer e mantê-las e organizar a produção dos gêneros que interessassem ao
seu comércio. A idéia de povoar surge daí.
Tudo dependeu da similitude das condições edafoclimáticas entre as metrópoles e as colônias e das circunstâncias demográfica da
época: superpopulação x subpopulação.
As colônias tropicais abaixo da linha do Equador tomaram um rumo inteiramente diverso do de suas irmãs da zona temperada, ao
Norte. Enquanto nestas se constituirão colônias propriamente de povoamento, absorvedoras dos excedentes demográficos da
Europa que reproduzem no novo mundo uma organização econômica e uma sociedade à semelhança do seu modelo e origem
europeus; nos trópicos, pelo contrário, surgirá um tipo de sociedade inteiramente original. Conservará um acentuado caráter
mercantil; será a empresa do colono branco, que extrai da natureza, fértil em recursos aproveitáveis para a produção de gêneros de
grande valor comercial, mediante o trabalho recrutado entre as raças inferiores que domina: indígenas ou negros africanos
importados.
Assim, a colonização nos trópicos assumiu o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas
sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio
europeu. E este é o verdadeiro significado da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos
fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução histórica do povo brasileiro.
Evidente que a colonização da maior parte do Brasil, acabou realizando alguma coisa mais que um simples “contato fortuito” dos
europeus com o meio, na feliz expressão de Gilberto Freyre, diferentemente da snob colonização européia em outros lugares
semelhantes. Entre nós foi-se além no sentido de constituir nos trópicos uma “sociedade com característicos nacionais e qualidades
de permanência”, e não se ficou apenas nesta simples empresa de colonos brancos distantes e sobranceiros.
Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade fomos preparados para fornecer açúcar, tabaco, paus de tinta e
outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É
com tal objetivo, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se
organizarão a sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades do país. Virá
o branco europeu para especular, realizar um negócio; recrutará a mão-de-obra que precisa: indígenas ou negros importados.
Com tais elementos, articulados numa organização puramente produtora e escravagista, se constituirá a colônia brasileira. Esta
forma, cujo caráter prevalecerá através de três séculos, se gravará profundamente na personalidade e cultura do país. Como disse
Prado Júnior (1957) O “sentido” da evolução brasileira que é o que estamos aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial
da colonização. Tê-lo em vista é compreender o essencial deste quadro que se apresenta em princípios do século passado.
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RESUMO
O microcrédito é a oferta de crédito para microempreendedores informais e formais urbanos que através de uma metodologia
específica, que viabiliza a concessão de operações de pequena monta, objetivando o fortalecimento dessas atividades produtivas e
o crescimento da mesma, como estratégia de gerar renda e incluir socioeconomicamente os indivíduos e suas famílias. A
espacialização da oferta de microcrédito no território da cidade de Salvador, concretizada ao longo do tempo (1973-2016) pelas
instituições, em seus formatos institucionais diversos, levando em conta as disparidades sociais e econômicas existentes nesta cidade,
priorizaram ou não os mais pobres entre os mais pobres. Destarte, analisamos, no ano de 2016, a atuação das instituições de
microcrédito no espaço urbano de Salvador, especificamente no complexo habitacional de Cajazeiras, verificando a prioridade do
seu perfil de atendimento e a proximidade ou distância de seu objetivo social, através da metodologia de estudo de caso, com
levantamento documental e dados empíricos coletados nas instituições que ofertam microcrédito e com os microempreendedores
localizados no Complexo habitacional de Cajazeiras. Os dados colaboram por concluirmos que as instituições de microcrédito,
colaboram na atenuação da pobreza daquela micro região soteropolitana, mas ainda, apesar da proximidade, encontram certas
dificuldades para fazer chegar recursos aqueles empreendedores informais de reprodução simples que trabalham diariamente com
parcos ou pouco recursos e tiram desses o pequeno lucro para tentarem sobreviver diariamente. Perfil de empreendedor que o
impacto do microcrédito, julga-se, pelas principais instituições internacionais, de maior representação na luta contra a desigualdade
socioeconômica local, estadual e regional.
Palavras chaves: Microcrédito, Empreendedores informais, Desigualdade socioeconômica.

MICROCREDIT IN THE CITY OF SALVADOR: A CASE STUDY IN THE HOUSEHOLD COMPLEX OF CAJAZEIRAS
ABSTRACT
Microcredit is the credit supply for informal and formal urban microentrepreneurs who, through a specific methodology, enables the
concession of small operations, aiming at strengthening these productive activities and its growth, as a strategy to generate income
and to include socioeconomically Individuals and their families. The spatialization of the microcredit supply in the territory of the city
of Salvador, concretized over time (1973-2016) by the institutions, in their diverse institutional formats, taking into account the social
and economic disparities existing in this city, prioritized or not the poor Among the poorest. Thus, in 2016, we analyzed the
performance of microcredit institutions in the urban space of Salvador, specifically in the housing complex of Cajazeiras, verifying the
priority of their service profile and the proximity or distance of their social objective , Through a case study methodology, with a
documentary survey and empirical data collected in the institutions that offer microcredit and with the microentrepreneurs located
in the Housing Complex of Cajazeiras. The data collaborate in concluding that microcredit institutions collaborate in the poverty
alleviation of this micro-region, but, despite their proximity, they find it difficult to reach out to those informal informal breeding
entrepreneurs who work with little or no resources on a daily basis. They take from them the small profit to try to survive daily.
Profile of entrepreneur that the impact of microcredit, is judged, by the main international institutions, of greater representation in
the fight against local, state and regional socioeconomic inequality.
Key words: Microcredit, informal entrepreneurs, socioeconomic inequality.

1. INTRODUÇÃO
O microcrédito é a oferta de crédito para microempreendedores informais e formais urbanos que através de uma metodologia
específica, respeitando a realidade e as condições materiais de seu público alvo, viabiliza a concessão de operações de crédito de
montantes relativamente pequenos, objetivando o fortalecimento dessas atividades produtivas e o crescimento da mesma, como
estratégia de gerar renda e incluir socioeconomicamente os indivíduos e suas famílias.
A literatura sobre o processo histórico da distribuição das instituições entre os municípios baianos, no intervalo de 1973-2008
mostrou que as unidades promotoras de microcrédito se constituíram, em sua maioria, na cidade de Salvador, segundo Lopes (2011),
contrariando a expectativa de muitos estudiosos tais como Yunus (2001) e Toscano (2001), entre outros, de se fazerem presentes,
primeiro, nas localidades mais pobres.
Em 2008 a cidade de Salvador contava com sete das doze instituições de microcrédito existentes no Estado (Lopes, 2011),
caracterizando mais um elemento que reforçava a concentração da economia no espaço da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Diante dessa aparente contradição do microcrédito na Bahia, onde o mesmo foi direcionado a região mais estrutura e desenvolvida,
surge o questionamento: A espacialização da oferta de microcrédito no território da cidade de Salvador, concretizada ao longo do
tempo pelas instituições, em seus formatos institucionais diversos, levando em conta as disparidades sociais e econômicas existentes
nesta, priorizaram os mais pobres entre os mais pobres ou se distancia desse propósito, à medida que se volta para atividades
econômicas de maior porte?
A metodologia aplicada à pesquisa correspondeu a estudo de caso com os microempreenderdores informais localizados no bairro de
Cajazeiras em Salvador Bahia.

518

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
2. MICROCRÉDITO: PÚBLICO ALVO
O acesso dos indivíduos aos serviços financeiros assim como o “desenvolvimento democrático das instituições financeiras são peças
fundamentais no processo de desenvolvimento econômico e social sustentável”, segundo o Banco Mundial (Kumar, 2004, p.1). Ainda
assim, o sistema financeiro brasileiro atende muito parcialmente às necessidades das pequenas e micro empresas e, menos ainda,
às necessidades dos trabalhadores por conta própria. Segregação financeira, que dificulta a reprodução econômica e social dos
milhares de indivíduos pobres brasileiros, em um país em que o sistema financeiro é muito desenvolvido, sofisticado e complexo,
com bancos e instituições dotadas de elevada solidez patrimonial e capazes de gerar lucros substanciais.
No que tange à espacialidade das agências bancárias no Brasil, Crocco e Sicsú (2003) afirmam que há uma forte associação entre a
localização dessas em uma dada região e o tamanho do PIB local, ou seja, há uma seleção territorial destas a favor da reprodução do
lucro bancário e não da democratização dos serviços financeiros. Nessa linha, Kraychete (2009) afirma que, no estado da Bahia, a
cidade de Salvador, em 2005, concentrava “91,63% do estoque médio de depósitos e 93,74% do estoque médio de crédito”
(KRAYCHETE, 2009, p. 92) da região metropolitana, e que das agências existentes na Bahia, 215, ou seja, 25% do total de 739,
localizava-se em Salvador, segundo Kraychete (2009).
Uma vez em Salvador, dados do Banco Central do Brasil (Bacen) (2014) demonstram que no bairro da Pituba existiam, em 2014, 35
agências bancárias, enquanto em Cajazeiras, com uma população próxima da Pituba, em torno de 60 mil habitantes, havia apenas 4
agências, reforçando Kumar (2004) e Kraychete (2009). Nestas (e em outras) circunstancias, que o microcrédito veem sendo
recomendadas pelo UNICEF, Banco Mundial, OIT, e outras instituições, como ferramenta que pode colaborar, ao longo do tempo,
com a diminuição da pobreza e da desigualdade socioeconômica entre os indivíduos e seus territórios.
No Brasil, em 1973, o microcrédito foi apresentado como uma proposta alternativa de oferta de crédito para micro empreendedores
informais e formais urbanos e rurais. Uma literatura ampla e plural a partir da década de 1990 foi erguida e contribuiu para a difusão
dessa alternativa de oferta de crédito para o empreendedor micro informal e formal (MEI), gerando debate sobre seu papel,
possibilidades e alcance econômico e social.
Nessas circunstâncias, definir essa categoria: “microcrédito é a oferta de crédito para microempreendedores informais (na sua
maioria), via uma metodologia creditícia, que respeita a realidade e a condição material destes, viabilizando a concessão de
operações de “pequenos” montantes para centenas de indivíduos” (LOPES, 2011, p. 16).
2.1 Características do público alvo
Os microempreendedores alvo do microcrédito, são na sua maioria:
Unidades muito pequenas, geradoras de renda familiar, cujos proprietários trabalham diretamente no dia a dia dos
empreendimentos, acumulando funções produtivas e gerenciais, com pequeno número de pessoas ocupadas, recorrendo
principalmente aos membros da família [...](Dantas, 1999, p. 13)
Para Santos (2007), tratam-se de pequenos estabelecimentos mal instalados, mal equipados e que ocupam individualmente muito
pouca mão-de-obra, baseada mais no trabalho que no capital e com alta concentração na comercialização dos produtos alimentícios.
Ou seja, grande parte dos microempreendedores é frágil, instável, atua mais na distribuição (comércio) e tem como objetivo a
sobrevivência. Assim, surgem atividades estruturadas em meio aos parcos recursos exigentes e possíveis, que, segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) (2002):
[...] apresentam sérias limitações e baixos níveis de produtividade e sustentabilidade (capacidade de gerar as condições de
continuidade da atividade e do rendimento resultante), causada pela falta de acesso às tecnologias apropriadas à sua realidade, à
falta de infraestrutura que melhore sua capacidade produtiva, a escassez de informações e instrumentos para uma participação mais
efetiva no mercado, e principalmente as enormes limitações para conseguirem financiamentos (OIT, 2002,p.34)
Limitações resultantes das dificuldades de somar os recursos materiais e gerencias necessários em qualidade e quantidade, em meio
à urgência de gerar renda. Nestas circunstâncias, o crédito, também difícil para esse público, é indispensável, pois é a possibilidade
de manter-se numa atividade geradora de renda.
Segundo Santos (2004), os elementos essenciais do funcionamento do “circuito econômico urbano inferior” são o crédito, os
intermediários financeiros e o dinheiro líquido. A função do crédito, indispensável à sobrevivência das famílias e também dos
negócios, ressalta a importância do endividamento em todos os níveis, como estratégia de sobrevivência, ou seja, o indivíduo não
tem renda certa e/ou garantia dessa e usa do crédito possível (agiota, fornecedor, família, entre outras opções) como mecanismos
para driblar as dificuldades impostas para sobreviver diariamente, tais como se alimentar, ter um teto para morar, reproduzir-se
social e economicamente.
Endividamento que adia parte das urgências materiais e credita no futuro a esperança de uma vida melhor para si e para a família. A
luta contínua deste é ter acesso ao crédito e manter este vivo, factível e em maior número, junto aos intermediários possíveis, porque
o sistema financeiro brasileiro mantém o acesso ao crédito de forma restrita, cara, limitada e seletiva, apesar de desenvolvido,
sofisticado, sólido em termos patrimoniais e com capacidade de gerar lucros substanciais ao longo do tempo. Seletividade praticada
pelos bancos que encaram as características sumarizadas por Dantas (1999), Santos (2004), Fontes (2006) e a OIT (2002) e outros,
como de alto risco e custos elevados, ou seja, não a conhece e tem outras formas de garantir sua rentabilidade distante desses,
limitando e restringindo a oferta de crédito mais ainda para este público, que outros, via as exigências de capital vultosos, garantias
reais, controles contábeis, assim como as obrigações sociais, fiscais e laborais.
No sentido contrário das instituições bancarias e financeiras, respeitando estas características dos empreendedores informais e
formais descritas até aqui, o microcrédito usa uma tecnologia creditícia, desenvolvida ao longo do tempo por instituições em vários
países, formatada com o objetivo de superar as principais dificuldades que barram o acesso ao crédito e serviços financeiros, através
de uma engenharia que tenta resolver os principais gargalos: viabilizar crédito de pequena “monta” para aqueles que não podem
ofertar, em troca, quaisquer garantias reais.
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3. A CIDADE DO SALVADOR E SEUS ESPAÇOS NO SÉCULO XX
As discussões em torno da cidade levantaram a necessidade de conhecer os processos pelos quais esse ambiente urbano, nas nações
subdesenvolvidas, assumira a forma apresentada e tenta explicar as características da distribuição do espaço bem como suas crises,
assim com uma teoria da produção do espaço. Esse instrumental, construído por vários estudiosos a partir dos anos 1950/1960/1970,
em várias partes do mundo e de áreas distintas, ajudará nesta parte do trabalho à medida que colaborará no esclarecimento das
relações entre as escalas: espaço, cidade e bairro da cidade de Salvador e a produção social do espaço, a formação das economias
urbanas desiguais e um ambiente propício ao uso do microcrédito.
As décadas 1960/1970, são reconhecidas na literatura como um dos principais períodos de desenvolvimento dos bairros populares
em Salvador devido às grandes migrações regionais e o crescimento demográfico, segundo Santos (2004), Vasconcelos (2001),
Espinheira (2006). Este período também ficou marcado pela especulação imobiliária ampliada.
Na segunda metade do século XX, ocorreram mudanças radicais no tecido urbano de Salvador. Isto se deu de forma bastante rápida
e abrupta, entre as décadas de 1960 e 1970, com as realizações de grandes obras que acompanharam e anteciparam os vetores de
expansão urbana e de uma intensa ocupação informal de famílias de baixa renda na periferia. (CARVALHO; SOUZA; PEREIRA, 2006,
p. 284).
A melhor infraestrutura da capital relativamente entre os municípios baianos atraía imigrante, entre eles os operários das unidades
industriais localizados na RMS e no Recôncavo, que colaboraram ainda mais com o inchaço demográfico da capital baiana a partir
das décadas de 1950 com destaque maior nas décadas de 1960 e 1970, por conta do processo de industrialização induzida na RMS.
O crescimento populacional na capital da Bahia foi de 34,11% entre as décadas de 1940-1950, 61,86% entre 1950-1960, e 58,38%,
entre 1960-1970. Quando comparados o crescimento entre as décadas de 1940-1970 o crescimento é de 343,80% ou seja, em três
décadas triplicar a população de Salvador. Aumento populacional que repercute na ocupação espacial da cidade de Salvador e nas
desigualdades socioeconômicas no território.
Segundo dados resultantes de pesquisa realizada pelo IBGE em 2013, entre os 163 bairros de Salvador, o maior rendimento fica em
Patamares, próximo ao litoral, onde os indivíduos que ali residem tinham uma renda média de R$ 3.970,41, no complexo habitacional
de Cajazeiras (locus desta pesquisa), com seus nove blocos, a renda média é de R$ 490,27, ou seja, 12,35% da maior renda registrada
naquele ano na mesma cidade.
Cajazeiras, Fazenda Grande, Castelo Branco, Pau da Lima e Sete de Abril, compõem parte do “miolo” de Salvador, espaço que teve
sua ocupação desencadeada a partir das décadas de 1970 e 1980. Quanto a esse processo, Silva (1996, p.5) afirma que:
o miolo e o subúrbio, que apresentam condições mais precárias de habitabilidade e uma menor oferta de equipamentos e serviços
urbanos, concentrando as áreas classificadas com populares e sub-proletárias abrigam, predominantemente, os pretos e os pardos.
Eles se concentram, especialmente em bairros como [...] Cajazeiras.
Erguidos na década de 1980 no “miolo” de Salvador, como descrito no histórico anteriormente, segue a distribuição da amostra entre
os conjuntos que demonstraram, segundo a pesquisa realizada, maiores concentrações de micro negócios informais e formais, com
destaque para os microempreendedores individuais (M.E.I). A seguir, breve contextualização sobre o locus desta pesquisa.
3.1 Cajazeiras: Locus da pesquisa
No que tange ao processo de constituição de Cajazeiras, em 1975 o governo do Estado da Bahia iniciou a desapropriação das terras
de quatro fazendas: Jaguaripe de Cima, também conhecida como Fazenda Grande; Cajazeiras, Boa União e a Chácara Nogueira, num
total de 16 milhões de m² no “miolo” de Salvador, margeando pela BR-324, a Estrada Velha do Aeroporto e o Centro Industrial de
Aratu - CIA -, fazendo limites com os bairros de Castelo Branco, Pau Miúdo, Sete de Abril, como pode ser visto na Figura 7, que segue.
Figura 11 - Localização espacial do CHPC em Salvador - BA
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Fonte: CEDURB, 1977

Espacialmente, a escolha da área se deu devido à sua localização próximo à BR 324 e à possibilidade de integração dos diversos
núcleos habitacionais e a industrialização organizada que ocorria na RMS desde 1950 com a Petrobrás, em São Francisco do Conde,
em 1967 com o Centro Industrial de Aratu – CIA, em Simões Filho, e as ações de maior vulto com a estruturação do Polo Petroquímico
de Camaçari - COPEC, em Camaçari, na década de 1970, ou seja, medidas que promoveram a chegada e acomodação do capital em
parte do espaço escolhido, processo que é o [...] “motor das transformações na sociedade”, segundo Lefebvre (2001, p13).
O CHPC, que contempla nove blocos, teve sua construção iniciada de forma descontínua a partir da década de 1980, pela Habitação
e Urbanização da Bahia S.A - URBIS-, uma sociedade de economia mista, constituída por tempo indeterminado nos termos da lei
estadual nº 2.114 de 04/01/1965, cujas principais finalidades eram:
Estudar as questões relativas à habitação popular e ao planejamento e à execução das suas soluções observada a política de
desenvolvimento econômico e social do Estado; Formular, coordenar e executar o plano estadual de habitação e seus diversos sub
programas; Promover a urbanização de áreas habitacionais carentes de infra estrutura básica e propiciar a ocupação de vazios
urbanos destinados a implantação de assentamentos residenciais de interesse social, particularmente aqueles voltados a população
de baixa renda (URBIS, 2014).
Além dessas finalidades que demandam o planejamento urbano e a população de baixa renda, o CHPC objetivava também
proporcionar a criação de um sub-centro regional: Projeto Urbanístico Integrado de Cajazeiras, um novo vetor de crescimento urbano
para Salvador e para a RMS a fim de atenuar a hipertrofia da área central da cidade, indo para o “miolo” desta.
Quadro 1 - População do Complexo Habitacional de Cajazeiras (2000/2010)
População
VAR
Rendimento médio mensal
2010
2000
%
Cajazeiras II
1.137
1.339
-15,09
586,58
Cajazeiras IV
3.364
3.150
6,79
520,41
Cajazeiras V
5.422
4.700
15,36
589,68
Cajazeiras VI
7.341
6.745
8,84
472,25
Cajazeiras VII
4.524
4.455
1,55
458,9
Cajazeiras VIII
13.013
10.107
28,75
421,26
Cajazeiras X
8.513
7.690
10,70
484,47
Cajazeiras XI
16.899
15.776
7,12
388,6
Total
60.213
53.962
11,58
490,27
Obs. 1) O IBGE não contabilizou Cajazeiras III, assim a média dos rendimentos refere-se aos oito blocos de Cajazeiras (II,IV,V,VI,VII, VIII, X e XI).
Obs. 2) O complexo habitacional de Cajazeiras contempla a unidade II, não tem portanto Cajazeiras I, assim como não foi construído a Cajazeiras IX.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (2013)
Conjunto

O projeto Cajazeiras tinha a pretensão de não só beneficiar os moradores de Cajazeiras, mas também colaborar com o processo de
urbanização do seu entorno, Castelo Branco, Sete de Abril, Pau Miúdo e Nova Brasília, reservando para o “miolo” da primeira capital
do Brasil autonomia, com infraestrutura, equipamentos comunitários, espaço para o comércio e serviço e a integração com a malha
urbana de Salvador, com a RMS e as indústrias nesta instaladas, assim como o Recôncavo, conforme relatório do CEDURB (BAHIA,
1977).

4. O MICROCRÉDITO NA CIDADE DO SALVADOR: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
Nas seções anteriores discutiram-se os aspectos teóricos do microcrédito e alguns aspectos da cidade de Salvador. Nesta seção, serão
apresentados os resultados da pesquisa empírica e suas implicações e demonstrando suas especificidades, tais como setores
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econômicos, tipo de organização, tempo de existência das atividades, entre outras informações que denotam as razões para
demanda de microcrédito e se este ajuda ou não, bem como as críticas deixadas pelos entrevistadores.
Dos 100% da amostra da pesquisa, 84,44% dos empreendedores estão concentrados na atividade comercial, enquanto os 15,56%
restantes se concentram em serviço. Nenhum dos entrevistados informou produzir. A literatura relacionada ao microcrédito ratifica
essa “opção” pelo comércio dos empreendedores principalmente informal ou formal (M.E.I) em razão deste setor requerer, para
muitas atividades, poucos recursos para iniciar e maior facilidade para sair também, caso não tenha êxito.
A seguir, a tabela com a distribuição do tempo do empreendimento dos entrevistados nesta pesquisa de campo.
Quadro 2 - Recurso inicial
Origem do Recurso
Próprio
Família
Fornecedores
Total
Fonte: Pesquisa de campo (2015).

Quantidade de entrevistados
36
5
4
45

%
80
11,11
8,89
100

A maioria dos empreendedores, ou seja, 80,00% da amostra constituíram suas atividades com recursos próprios, seja uma poupança
feita ao longo do tempo, com uma rescisão do último trabalho, enquanto 11,11% contaram com apoio de familiares para erguerem
sua atividade, e apenas 8,89% usaram dos créditos oferecidos por fornecedores para constituírem suas atividades, sejam comerciais
ou serviços, conforme visto na Tabela 18, anteriormente discutida. Por sua vez, as atividades constituídas e sediadas em Cajazeiras
representam, para 60%, a renda principal de seus proprietários, e para 40%, rendas complementares, conforme mostra os dados
Como a maioria das atividades individuais, por conta própria ou micro empreendedor individual, conforme descrito na Tabela 18,
estes se constituem, portanto, em o principal meio de geração de renda, conforme descrito no percentual de 60%, que têm na sua
atividade a fonte de sua renda, enquanto 40%, não menos importante, empreendem para complementarem renda familiar,
configurando estas atividades, em sua totalidade, como importante tanto econômica quanto socialmente para os indivíduos que as
tocam, quanto à comunidade de Cajazeiras, onde oferecem mercadorias e serviços necessários a reprodução socioeconômicas de
todos que ali residem.
Dadas essas condições das atividades entrevistadas, vejamos a seguir o acesso dos mesmos ao crédito bancário.
Quadro 3 - Crédito bancário
Operações
Quantidade de entrevistados
Nunca fez
21
Fez 1 vez
10
Fez 2 vezes
6
Fez 3 vezes
1
Fez mais de 3 vezes
7
Total
45
Fonte: Pesquisa de campo (2015)

%
46,67
22,22
13,33
2,22
15,56
100,00

O quadro 3 indica que 46,67% da amostra dos empreendedores com perfil de clientes do microcrédito nunca teve acesso a crédito
bancário, contra 22,22% que já fez uma operação de crédito em um dos bancos da rede bancária existente em Salvador, enquanto
13.33% fizeram duas operações e apenas 2,22% fizeram três operações. Os dados acima reforçam a dificuldade da maioria dos
indivíduos, com destaque para os mais pobres, em ter acesso ao sistema financeiro nacional, argumento trabalhado ao longo dessa
dissertação.
Do total da amostra da pesquisa aplicada, 82,22% informaram conhecer o microcrédito e ter acesso via as instituições Ceape, o
programa Crediamigo do BNB, Credibahia do Desenbahia, entre outros tais como o programar Crescer da Caixa Econômica,
Santander. Vejamos como se distribuem os clientes de microcrédito entre as instituições a seguir no quadro 4.
Quadro 4 - Instituição de microcrédito
Instituição
Nenhuma
Crediamigo/BNB
Ceape
CrediBahia/Desenbahia
CEADe
Outras
Total
Fonte: Pesquisa de campo (2015)

Quantidade de entrevistados
8
10
17
2
0
8
45

%
17,78
22,22
37,78
4,44
0,00
17,78
100,00

Entre os entrevistados, a OSCIP de microcrédito Ceape tem o maior número de clientes que, entre as instituições, seguido pelo
programa Crediamigo com 22,22% e 4,44%, tomaram microcrédito no programa CrediBahia. Nenhum dos entrevistados tomou
crédito da ONG CEADe. Vale lembrar que esse é um retrato do momento da aplicação da pesquisa, que se modifica ao longo do
tempo, podendo os clientes ter acesso paralelo a dois ou até mais programas de microcrédito, o que foi percebido no momento da
pesquisa, onde vários entrevistados sinalizaram ser clientes do Ceape e Crediamigo, paralelamente, ou mesmo, terem tomado crédito
no Crediamigo e depois passaram para o Ceape e vice-versa. Este programa de microcrédito do BNB e a instituição Ceape dividem o
mercado de microcrédito em Cajazeiras.
Quadro 5 - Valor do microcrédito
Intervalos-R$
0,00

Quantidade de entrevistados
8

%
17,78%
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100,00 a 500,00
600,00 a 1.000,00
1.100,00 a 1.500,00
1.600,00 a 2.000,00
2.000,00 a 4.000,00
5.000,00 a 10.000,00
Total
Fonte: Pesquisa de campo (2015)

1
6
4
7
12
7
45

2,22
13,33
8,89
15,56
26,67
15,56
100,00

No quadro 5, ao tratar do intervalo de valores de crédito tomados nas instituições e programas de microcrédito, revela que 26,67%
dos entrevistados informaram tomar valores entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, enquanto 15,56% tomaram crédito no intervalo entre
R$ 1.600,00 a R$ 2.000,00, e também créditos maiores, no intervalo de R$ 5.000,00 a 10.000,00, valores máximos para algumas
instituições, enquanto outros programas, relacionados a banco de fomento, trabalham com créditos relativamente maiores.
Quadro 6 - Benefício para renda
Benefícios
Quantidade de entrevistados
Sem acesso ao microcrédito 8
Aumentou
37
Diminuiu
0
Não alterou
0
Não alterou muito
0
Total
45
Fonte: Pesquisa de campo (2015)

%
17,78
82,22
0,00
0,00
0,00
100,00

Segundo os empreendedores pesquisados, 82,22% afirmaram que o microcrédito colaborou para aumentar de suas rendas, e
contribuírem com a sobrevivência de seus proprietários e suas famílias. Estes empreendedores também informaram que o acesso ao
microcrédito fortaleceu suas atividades, colaborou com sua expansão, seja no estoque de mercadorias, expansão física ou de alcance
de atendimento, conforme pode ser visto na
No que tange as criticas dos entrevistados sobre o microcrédito os mesmos se concentraram nas taxas de juros das operações, nos
valores liberados do crédito e ao grupo solidário, no aval cruzado. As críticas em torno das taxas de juros aplicadas as operações se
resume aos percentuais cobrados, onde uma parte considera alta, ainda que não souberam responder quanto e quais as menores.
Ao fazer referencia aos custos da operação (taxa de juros) de microcrédito os empreendedores estabelecem uma comparação entre
o valor recebido e o montante pago, e fizeram referencia ao programa do BNB, Crediamigo, que tem uma politica de diminuição da
taxa de juros a partir da permanência na carteira de crédito e o adimplemento das parcelas dos créditos liberados pela instituição,
segundo o testemunho de parte dos empreendedores entrevistados. Contrapondo essa posição de parte dos entrevistados, um
empreendedor afirmou que o microcrédito tem taxas melhores que os bancos do sistema financeiro nacional, mas estes trabalham
ainda com valores, relativamente pequenos, outra crítica aos programas e instituições de microcrédito.
Quanto aos valores emprestados, as instituições informam que emprestam valores no intervalo de R$ 100,00 a R$ 15.000,00, mas
estes são progressivos e seguem aumentando seus valores ou não, conforme o comportamento do empreendedor e do grupo
solidário que o mesmo participe e a capacidade de pagamento do empreendedor e do grupo, somada as condições de mercado local
onde estes estão localizados o empreendimento, o ramo da atividade que trabalham, somada a conjuntura econômica do momento
da liberação, que pode ser favorável ou desfavorável para o empreendedor.
Quanto ao aval cruzado, parte da metodologia do microcrédito, reconhecido internacionalmente, parte dos entrevistados indicaram
este ponto como negativo nas operações de microcrédito, principalmente quando há problema de inadimplência de um dos membros
do grupo, que obriga os demais assumirem o aval solidário, ou seja, a pagarem as parcelas abertas, como mecanismo de garantirem
o aval cruzado entre os membros, o adimplemento do crédito e taxas baixas de inadimplência para as instituições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descrição do processo de expansão da cidade de Salvador no século XIX e principalmente no século XX, a partir da década de 1950,
registada no capítulo 2, colaborou por entender como ocorreram as várias construções desta cidade ao longo do tempo, bem como
aqueles mais e menos abastados colaboraram para formatarem essa cidade com enormes desigualdades culturais, religiosa, social e
econômica, e conflitos.
Este trabalho de pesquisa, especificamente no complexo habitacional de Cajazeiras, em Salvador, permite afirmar inicialmente que
o microcrédito encontrou ambiente mais favorável para sua estruturação e expansão, em Salvador, ante os demais municípios
baianos, à medida que encontrou enorme território de pobreza em meio às pequenas ilhas de riqueza, associado aos grandes
adensamentos populacionais intensificados no território da capital baiana a partir das décadas de 1950, 1960 e 1970.
Soma-se a estes elementos, um extenso e consolidado circuito econômico inferior, localizados nas ruas, entre os camelôs e
ambulantes, nos pontos de ônibus, em espaços de concentração, tais como os eventos festivos, carnavalescos e esportivos que
ocorrem na cidade, que formam mercados com domínio dos micros empreendimentos informais ou formais nos bairros populares,
favelas e invasões e conjuntos habitacionais periféricos e pobres, como o complexo habitacional de Cajazeiras, locus da pesquisa.
Segundo o IBGE (2015), em 2013, os moradires de Cajazeiras tinham renda média de R$ 490,27, enquanto Patamares e Pituba, ambos
no litoral soteropolitano, tinham renda, respectivamente, de R$ 3.970,41 e R$ 3.147,59, que significa oito e seis vezes a renda média
dos indivíduos que residem no complexo habitacional de Cajazeiras, indicando a intensidade da desigualdades socioeconômicas no
mesmo território.
O ambiente para a expansão do microcrédito a partir dos anos 2000 na Bahia mudou favoravelmente para as instituições e programas
que oferecem o serviço à medida que encontraram apoio, ainda que não satisfaça todas as demandas dos atores envolvidos, na
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questão legal desencadeada na década de 1990, suporte financeiro do Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social–
BNDES, aumento e diversificações das instituições, e um aumento da rede de atendimento no espaço baiano e com forte ênfase no
território de Salvador, dada a maior densidade demográfica desta cidade perante os 417 municípios baianos.
A pesquisa de campo no conjunto habitacional de Cajazeiras, no ano corrente, sobre o alcance do microcrédito ao mais pobre
demonstrou que há uma ampla ação dos ofertantes naquele conjunto, com predominância do Ceape e do Crediamigo/BNB, que
atende na sua maioria ao público feminino, com segundo grau incompleto e com idade acima de 40 anos.
Tais empreendedores residem em casa própria, são divorciados e a maioria não tem dependentes, geram sua renda principal a partir
de atividades comerciais há mais de 6 anos, sem gerar nenhuma outra ocupação ou outra fonte de renda. Estes empreendedores,
geralmente faturam até 3 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.364,00 bruto, tem pouco ou não têm acesso ao sistema financeiro
nacional, na sua maioria, tomam crédito no intervalo de valores entre R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00. Tais indivíduos que julgam que o
acesso contínuo ao microcrédito fortaleceu e ampliou suas atividades e colaborou para aumentar suas rendas e de suas famílias.
Os empreendedores informais ou mesmo formais, especificamente os micro empreendedores individuais (MEI), que compõe parte
do “circuito econômico urbano inferior” (Santos, 2009), são importantes alternativas para gerar renda para parte da população sem
acesso ao mercado formal de trabalho, à medida que geram renda e ocupação para milhares de indivíduos, compondo uma parte da
economia cada vez mais dinâmica e com uma extensa e consolidada rede de atendimento que une os fabricantes, atacadistas formais
e informais, de acordo com os setores, com os consumidores finais nos bairros periféricos, ruas, corredores urbanos e aglomerações,
conjuntos habitacionais, favelas, invasões entre outras formas de vivencia coletivo urbanas, principalmente.
Assim, ainda que o microcrédito tenha alcançado parte desses empreendedores, com perfil típico do seu cliente, o desafio de acessar
os mais pobres entre os pobres e poder intensificar seu papel social, enquanto ferramenta de inclusão socioeconômica continua e
exige estratégias outras, já que este público mais carente, o acesso ao crédito contínuo e no tamanho adequado, com
acompanhamento e apoio técnico, poderia, juntamente com outras ações de ordem pública, social e econômica, ter maior impacto
e ajudar parte dessa parcela a sair da pobreza, ao longo do tempo, e acessarem outras oportunidades.
Levando em conta o objetivo geral desse trabalho, podemos concluir que as instituições de microcrédito, com seus vários formatos
institucionais: ONG´s, OSCIP´s, banco de fomento estadual e banco regional de fomento, em Salvador, se aproximam de atender,
com maior ênfase, seu objetivo social de conceder crédito aos empreendimentos informais menos estruturados e mais carentes, mas
ainda não os alcançaram, seja por conta das dificuldades institucionais que os obrigam a viabilizar as operações com crédito médio
de valores maiores, que termina priorizando aqueles empreendimentos mais estruturados, com melhores condições de capital ou
recursos, ou mesmo, por conta da dificuldade de transmitir informações do que fazem e como podem ajudar os empreendimentos
que se encontram ainda na reprodução simples e usam do micro negocio para tentar garantir uma parca renda.
No que tange os objetivos específicos dessa dissertação, com base na pesquisa de campo e suas interpretações, podemos concluir
que há entre as instituições pouca cooperação e muita competitividade, onde todas, como estratégia de ação, concentram suas ações
em algumas áreas mais populosas tais como o complexo habitacional de Cajazeiras, mas não chegam ainda ao empreendedor mais
pobre, entre os pobres.
No que tange os formatos institucionais dos ofertantes, a OSCIP (Ceape) e o banco regional de fomento (Crediamigo), se mostraram
em Cajazeiras, mais presentes e com forte ação para ampliarem suas carteiras de crédito, mas ainda com dificuldade de se fazerem
chegar as pequenas produções, geralmente funcionando dentro das casas e apartamentos e os micros negócios informais de
sobrevivência ou de acumulação simples, onde poderiam ter o maior impacto social naqueles espaço.
Levando em conta esse conjunto de informações podemos concluir que as instituições de microcrédito que atuam em Cajazeiras
colaboraram na atenuação da pobreza dos empreendedores naquela localidade ao oferecerem crédito em um conjunto habitacional
com grande aglomeração populacional com cerca de 60 mil habitantes e que serve de centro comercial e de serviços para uma
população no total de 178.487 indivíduos, quando somados ao seu entorno: Castelo Branco, Pau Miúdo, Fazenda Grande I,II, III e IV,
Águas Claras.
Com uma com renda média de R$ 490,27 (quatrocentos e noventa reais e vinte sete centavos), oito e seis vezes, respectivamente,
abaixo da renda média nos bairros de Patamares e Pituba, as instituições ofertantes em Cajazeiras encontram dificuldade para fazer
chegar crédito aqueles empreendedores informais que trabalham diariamente com parcos recursos e tiram desses o pequeno lucro
para tentarem sobreviver diariamente. Perfil de empreendimentos que distantes de apoio público, precisam do crédito e do suporte
técnico para continuarem gerando renda e tentarem mudarem, paciente e progressivamente, essa realidade.
Estes empreendedores de reprodução simples, que se destina a reprodução socioeconômica diária de sua família, são obrigados a
lidarem diariamente com muitas dificuldades, entre as quais a dificuldade (há anos) de acessar o microcrédito, como foi demonstrada
nesta pesquisa. Realidade que preserva o status quo, a pobreza entre milhares e a desigualdade enorme existente na cidade de
Salvador, exigindo atenção dos poderes públicos e das instituições que lutam contra a pobreza nas esferas locais, regionais, nacionais
e mundiais.
É consenso que doses continuas de microcrédito, seguido de orientação, ajudam a formar um pequeno capital de giro, garantem a
existência de milhares de atividades econômicas e podem retirar estes empreendedores do estado de pobreza que se encontram e
permitirem acessar outras oportunidades sociais e econômicas. Colaborando positivamente, no médio e longo prazo, com a mudança
do quadro social de Cajazeiras e de Salvador.
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RESUMO
Pretende‐se neste artigo demonstrar a expansão do mercado da economia criativa como gerador de oportunidades de trabalho,
através de inserções de inovações como os Food Truck veículos estilizados e adaptados para produzir e servir refeições nas ruas, a
ideia original desse tipo de negócio no mercado da alimentação e gastronomia remonta ao século XIX no Texas, nos EUA, e ressurgiu
em 2009 em Nova York durante a crise econômica que o país atravessou. Uma economia que relaciona fatores como custo/benefício
a tempo e praticidade, aspectos práticos fundamentais no cotidiano dos habitantes das grandes cidades. Como saída alternativa à
crise econômica brasileira iniciada em 2014 surge em vários bairros da capital baiana os veículos personalizados com a oferta de
comida rápida de custo acessível, assim a cidade de Salvador repete os passos da big Apple, e se torna palco de novos pequenos
negócios gerenciados por profissionais que diante da perda de seus empregos, abriram-se às novas possibilidades do mercado.
Trabalhou-se nesta pesquisa com uma metodologia descritiva e bibliográfica além de observação direta e levantamento de
informações e dados junto aos órgãos públicos e entrevistas semiestruturadas aplicadas com os proprietários desse novo tipo de
negócio. Concluiu-se em uma análise sintética do “negócio da comida sobre rodas”, como gerador de empregos e de renda, o alcance
de imediato de alguns objetivos: Empreendedorismo e obtenção de uma fonte de renda para os profissionais desempregados;
empregabilidade para outros trabalhadores que não dispõe de recursos para iniciar o próprio negócio; e alternativa de consumo mais
barato para o público em geral. Paralelo e interdependente a esse mercado nasce outro, referente à montagem e adaptações
necessárias dos trailers, furgões e pequenos caminhões realizados por pequenas fábricas especializadas nesse serviço, gerando
outros empregos diretos e indiretos. Dentre as diversas modalidades que competem no segmento de alimentação, os Food Trucks
estão entre as opções de negócios com maiores taxas de crescimento, com uma expectativa de expansão em torno de 11% ao ano,
de acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Salvador.
Palavras-chave: Empreendedorismo, economia criativa, economia popular, inovação.

FOOD TRUCK: THE CONSUMPTION OF FOOD ON WHEELS
ABSTRACT
This article aims to demonstrate the expansion of the creative economy market as a generator of job opportunities, through inserts
of innovations like the Food Truck stylized vehicles and adapted to produce and serve meals in the streets, the original idea of this
type of business in the food and gastronomy market dates back to the 19th century in Texas, USA, and resurfaced in 2009 in New
York during the economic crisis that the country crossed. An economy that relates factors such as cost / benefit in time and
practicality, fundamental practical aspects in the daily life of the inhabitants of the big cities. As an alternative outlet to the Brazilian
economic crisis that began in 2014, personalized vehicles with affordable fast food offerings appear in several neighborhoods of the
Bahian capital, So the city of Salvador repeats the steps of the big Apple, and becomes the stage of new small businesses managed
by professionals who face the loss of their jobs, opened up to the new possibilities of the. This research was carried out with a
descriptive and bibliographic methodology, besides direct observation and collection of information and data with public agencies,
and semi-structured interviews with the owners of this new type of business. It was concluded in a synthetic analysis of the "food
business on wheels", as a generator of employment and income, the immediate achievement of some objectives: Entrepreneurship
and obtaining a source of income for unemployed professionals; Employability for other workers who do not have the resources to
start their own business; And cheaper consumer alternative for the general public. Parallel and interdependent to this market is born
another, referring to the assembly and necessary adaptations of the trailers, vans and small trucks made by small factories specializing
in this service, generating other direct and indirect jobs. Among the various modalities that compete in the food segment, Food
Trucks are among the business options with the highest rates of growth with an expected expansion of around 11% per year,
according to data provided by the Salvador City Hall.
Keywords: Entrepreneurship, creative economy, popular economy, innovation.

INTRODUÇÃO
De acordo com as Organização das Nações Unidas - ONU, as atividades relacionadas a Economia Criativa estão baseadas no
conhecimento e produzem bens tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico. Para o
SEBRAE -Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas o foi termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão
que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de
indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda, ainda de acordo com o órgão pode-se definir os food trucks como uma cozinha
móvel, de dimensões pequenas, sobre rodas que transporta e vende alimentos, de forma itinerante.
Dessa forma podemos afirmar que o “restaurante sobre rodas” que permite algumas deslocações entre pontos comerciais, assim
também como se estabelecer em locais fixos, é um tipo de comércio que efetivamente se encaixa no conceito de economia criativa,
nessa temática tem-se destacado em vários bairros da cidade de Salvador o negócio dos food truck, que significa comida em
caminhão, tem sua origem no século XIX nos Estado Unidos da América, no estado do Texas, e ressurgiu em 2009 em Nova York
durante a crise econômica que o país enfrentou.
Embora o ato de vender comida na rua, seja uma atividade antiga, abrigando em torno 2% da população e a renda de muitas famílias,
o laboro permanecia na informalidade comercial e visto de forma preconceituosa por uma boa parte da população devido as
condições de higiene, são diversos os modelos de venda de comida de rua, de alguma forma qualquer pessoa já teve oportunidade
de presenciar uma barraca de cachorro quente, ou um carrinho de pipoca, uma fritadeira de pastéis, ou uma banca de guloseimas,
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ou até mesmo refeições em quentinhas armazenadas dentro de isopor, entre outros, em geral instaladas em portas de escolas,
faculdades, festas de largo, ou festas de rua, como o carnaval por exemplo.
Na atualidade a comida de rua se reinventou com seus diversos modelos de food truck com as mais variadas opções de iguarias que
atrai um público diversificado, o movimento já se espalhou por diversas cidades do Brasil, especialmente as capitais incluindo a capital
baiana. Uma tendência que incentivou o empreendedorismo, apresenta uma crescente aderência do público pois muitos
consumidores passaram a buscar os caminhões como forma de acesso a alimentos saborosos a preços acessíveis, merece um olhar
mais atento sobre a luz dos negócios que despontam como ancoras de economias criativas.

1. HISTÓRIA DOS FOOD TRUCK
Considerado um dos modelos mais promissores no âmbito de comida de rua (street food), os food Trucks, veículos adaptados para a
comercialização de alimentos, remontam a velhos tempos, o termo food truck, vem do inglês e traduzido significa “caminhão de
comida” assim como o próprio nome, o transporte e método de servir alimentos, foi importado dos Estados Unidos, onde nasce o
conceito e, portanto, a origem da história que começou há mais de um século, após a guerra civil que o país da América do Norte
enfrentou.
A ideia da comida sobre rodas foi criada pelo americano, natural do Texas Charles Goodnight, em meados de 1860, diante da
necessidade de vencer a dificuldade que os tocadores de rebanho tinham para transportar a quantidade suficiente de comida que os
alimentasse durante os longos dias da jornada, além de manter os alimentos em bom estado de higiene e conservação mínima
adequados ao consumo, por esse motivo o texano decidiu adaptar uma pequena carroça, montando uma espécie de armário
improvisado com prateleiras e gavetas que abrigavam, condimentos, utensílios de cozinha, e comida. A comida era composta de
alimentos não perituros como grãos secos farinhas, carne bovina e suína salgadas, e outros comestíveis resistente a perecividade.

Figura 1: Primeiro Food Truck, criado por Charles Goodnight, em 1866
Fonte: www.sebrae.com.br, acesso em agosto de 2016

No mesmo período, em regiões mais afastadas como New England, localizada a noroeste dos Estados Unidos, os caminhões foram
adaptados para servir como um tipo de armazém para vender diversos tipos de alimentos, como cafés e pães. O aprimoramento mais
próximo dos veículos da atualidade, surgiu em 1872, na cidade de Providence, nos Estados Unidos, quando o empresário americano
Walter Scott, começou a vender tortas e sanduíches para trabalhadores de fábricas, que precisavam de comida barata e rápida para
retomar o ritmo da produção logo após a refeição.
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Figura 2 e 3: Evolução do Food Truck nos Estados Unidos entre1868 e 1872
Fonte: www.sebrae.com.br, acesso em agosto de 2016

Em 1890 já se via food trucks nas noites de Nova Iorque prontos para servir os trabalhadores de turnos noturnos. A ideia foi evoluindo
e em 1950 surgem os roach coaches, que eram cantinas ambulantes que já obtinham a licença para funcionamento e comercialização
dos alimentos.
Até o final da década de 90, o tema permaneceu um pouco olvidado, os carros eram pouco estilizados, e eram rotulados de comida
barata de baixa qualidade, por isso durante as últimas décadas do século XX, a ideia da comida sobre rodas continuou a ser utilizado,
mas a evolução e aprimoramento permaneceram inertes em virtude do surgimento de outras formas de comida rápida, os famosos
fast food, conduzidos pelos mercados dirigidos pelos blocos hegemônicos das economias capitalistas, com sua popularização cada
vez mais em alta, pois eram difundidos pelo marketing .

2. FOOD TRUCK RESSURGE COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA A CRISE NOS ESTADOS UNIDOS
Em anos mais recentes o Food Truck voltou ao mercado americano, frente a crise econômica que os Estados Unidos passaram entre
2008 e 2009 por causa da bolha imobiliária, quando muitas pessoas perderam seus empregos, e ficaram sem uma fonte de renda, a
crise econômica levou muitos estabelecimentos a fecharem as portas, diante da infortuna situação, alguns chefs desempregados
decidiram investir na velha modalidade despojada de fazer comida, oferecendo pratos requintados, de alta gastronomia, a baixo
custo.
Os americanos reinventaram a forma e diversificaram os cardápios e o negócio em 2013 negócios de refeições servidas em veículos
ambulantes faturaram quase 700 milhões de dólares, atualmente o país conta com uma frota com mais de três milhões de vans em
todo o país, tornando esse mercado uma opção para diversos públicos e gostos, tornaram-se restaurantes itinerantes e não são mais
apenas aqueles lugares onde pode se comer apenas o junk food tradicional norte-americano, mas um espaço para culinária de outras
nacionalidade e com criatividades para atender a gostos inusitados a um preço razoável.
Implantado em pontos fixos em diversos locais de cidade como Nova York, Filadélfia, Miami, etc. O negócio atende desde estudantes
nas unidades em campus universitários, passando por profissionais de diversas áreas nas grandes avenidas da big apple até turistas
curiosos em saborear a culinária local.
Cada veículo tem sua própria especialidade e peculiaridade, a exemplo disso, o baiano Antônio Carlos Encarnação, 45 anos, conhecido
como Carlinhos do Acarajé, representa a culinária brasileira na terra do Tio Sam, situado em Miami, conta que a ideia do negócio
surgiu de encontros mensais realizados entre amigos brasileiros em sua residência, e com espirito empreendedor e muito trabalho
consolidou seu food truck de acarajés e iguarias baianas em solo estrangeiro. Atualmente além dos fieis clientes brasileiros ele
comercializa seu produto a um custo de $ 5,00 para clientes de diversos países.
O sucesso do negócio desperta o interesse de restaurantes fixos já consolidados em diversos países, incluindo o velho continente
europeu, a exemplo pode-se citar o famoso café A Brazileira, fundado a mais de um século no Chiado em Lisboa, e que chega as ruas
na sua versão food truck ou com seu tradicional café de origem brasileira da região de Minas Gerais, o que consequentemente difundi
a marca em outros bairros de Lisboa e ajuda a fortalecer a marca.
Especialistas de mercado em Portugal estimam que o negócio dos food truck tenha um crescimento relevante até 2020, em 2014
algumas fábricas de transformação dos veículos fecharam seu faturamento com receita superior a 1,3 milhões de euros.

3. O NEGÓCIO DO FOOD TRUCK COMO ALTERNATIVA A CRISE ECONÔMICA NO BRASIL
Assim como ocorreu nos Estados Unidos, o negócio dos food trucks chegou no Brasil como uma saída alternativa à crise econômica
brasileira iniciada em 2014. Com uma dose de coragem e de criatividade e muita pesquisa profissionais brasileiros desempregados
tomam as rédeas do próprio negócio e se aventuram como empreendedores do setor alimentício.
Diante das adversidades de uma crise econômica que deixou o país com mais de14 milhões de desempregados segundo dados
atualizados no último trimestre de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, muitos destes viram a possibilidade
de empreender e conduzir sua vida profissional em seu próprio negócio. Inicialmente a aderência a ideia foi maior por parte de chefes
gourmet que foram desligados de restaurantes de renome em várias partes do país que haviam fechado suas portas, ou de jovens
que haviam estudado gastronomia, mas não encontravam oportunidade de emprego, mas logo a novidade se difundiu e a ideia
começou a agradar profissionais desempregados das mais distintas áreas.
Com uma gastronomia bastante diversificada, a comida servida em caminhão se espalhou por diversas capitais do país, o movimento
teve início em 2014 na cidade de São Paulo, que foi também a primeira cidade a regulamentar a atividade, seguida por Salvador, a
regulamentação na capital baiana foi assinada em dezembro de 2015, pelo prefeito Antonio Carlos Magalhães Neto, a medida, que
foi concluída três meses após o prefeito sancionar a lei nº 8900 de 03/09/2015 que normatiza a atividade. O comércio de alimentos
realizado em veículos como trailer, furgões e pequenos caminhões, até então era restrito a eventos fechados.
Para comercializar seus produtos nas ruas Salvador, os proprietários dos veículos devem entrar com uma solicitação prévia de licença,
no qual informa para a prefeitura os locais onde pretendem se estabelecer, o tipo de veículo, o produto a ser comercializado e outros
detalhes como se é ponto fixo ou itinerante. A partir do pedido, a administração municipal analisa o pedido e seus termos e defere
ou não o pedido de autorização para que trabalhem no local. Quando concedida a licença mensal tem um custo que varia entre
R$300 e R$500 de acordo com o bairro escolhido para estacionar o food truck.
Desde o surgimento da atividade, passando pela sua regulamentação e pela sua implantação surge a cada dia nas ruas da cidade, as
lanchonetes, restaurantes e diversos tipos de truck estão espalhadas pela cidade. Uma variedade de ofertas nos produtos como
comida japonesa, árabe, mexicana, grega, indiana, tailandesa, vietnamita, frutos do mar, churrasquinho gourmet, frango frito,
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hambúrgueres, beirutes, massas artesanais, em uma variação do food truck pode-se citar a criação de delicatessem para venda de
pães e bolo, os jeep-chopp.

Figura 4e 5 respectivamente: Jeep-truck vende chopp em eventos e delicatessem vende pães e bolos pelos bairros
Fonte: Produção da autora, maio 2017

Como toda ideia pode ser transformada, o negócio do truck já ultrapassa a fronteira gastronômica e invade outros ramos como lojas
itinerantes para venda de roupas, sapatos, bolsas, bijuterias etc. Segundo os empresários que empreenderam nesse ramo, a ideia
conceito é unir moda e mobilidade urbana, esse tipo de negócio já existe e faz sucesso nos Estados Unidos e as lojas são conhecidas
como pop up stores, aqui no Brasil ainda não existe um nome oficial mas entre as clientes já é conhecido como fashion truck.

Figura 6 e 7 respectivamente: Vans transformadas em lojas para venda de roupas, bolsas, etc. Em Salvador e Curitiba
Fonte: Produção da autora, maio 2017

Cada empreendedor tenta inovar dentro da especialização de cada um dos conceitos potencial de negócio, existe ainda
empreendedores que desejam expandir seus negócios com marcas já consolidadas. A possibilidade de abrir um negócio em um
modelo diferente, com contato direto com o público, de baixo custo, sem a necessidade de adquirir ponto comercial e outros
encargos, foi a força motivadora para que esses empresários levem sua marca a outras áreas da cidade, inclusive a shopping centers
e parques. A figura abaixo mostra dois estabelecimentos tradicionais, um comercializa sorvete em Salvador na Bahia e outro o famoso
café em Lisboa Portugal, ambos muito conhecidos nas suas cidades, e ainda assim decidiram levar suas marcas em food truck com o
objetivo de um público maior, mais diversificado e divulgação da marca já consolidada.

Figura 5 e 6 respectivamente: Estabelecimentos tradicionais de Salvador e Lisboa aderem ao food truck
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Fonte: Produção da autora e página do facebook do Street Food & Food Trucks, ambos em maio 2017

4. UM NEGÓCIO QUE GERA OUTROS NOVOS NEGÓCIOS
Frente as dificuldades que o país atravessa, devido a uma crise econômica na qual a recessão já atingiu diversos setores, o negócio
da comida sobre rodas demanda serviços inusitados que acabam por oferecer outra oportunidade de negócio e de trabalho, a
exemplo disso deve-se citar as empresas de eventos que planejam, organizam e estruturam as feiras gastronômicas e outros eventos
culturais voltados para o lazer em família. Algumas dessas empresas migraram suas atividades para a organização especifica desses
eventos onde além de apresentações, shows e exposições, o grande final fica por conta da diversidade de food trucks reunidos
oferecendo opções do cardápio das ricas iguarias.
O trabalho das empresas de organização de eventos consiste em selecionar os food trucks que serão convidados a participar do
evento, licencia toda burocracia referente a obtenção de alvarás de funcionamento em órgãos como a prefeitura, o Corpo de
Bombeiros e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as empresas também cuidam dos gastos com o aluguel do espaço e
providencia a infraestrutura necessária, como equipamentos de som, banheiros químicos e iluminação. Além de inspecionar todos
os food trucks para aferir a temperatura dos alimentos e as condições de higiene, tudo feito por profissionais habilitados para essas
atividades. A média de gasto com o consumo para clientes frequentadores destas feiras gira em torno de R$ 35,00 (Trinta e cinco
reais), a empresa que se propõe a organizar o evento tira seu lucro com a obtenção de patrocínios e uma comissão que varia entre
15 e 20% sobre as vendas dos food trucks.
Alguns desses empreendedores paulistas sócios de empresas de organização destes eventos vislumbram oportunidades mais além,
como a criação de franquias para seus eventos gastronômicos e poder faze-los em diversas capitais do país.
Uma outra atividade que nasceu em função da demanda da adaptação dos veículos para tornarem-se restaurantes, uma tarefa
bastante complexa já que a transformação das vans, kombis, pequenos caminhões e furgões em restaurantes necessita uma serie de
especificidades como instalação de tubulações de água, abertura de janelas, readequação do piso do veículo, instalação de
reservatório de agua e placas fotovoltaicas, botijões de gás, compartimentos de freezer feitos sob medida, instalação de chapas,
entre outras peculiaridades a depender da proposta comercial e do conceito do restaurante sobre rodas.
Por ter uma demanda crescente e se tratar de um negócio que ainda não dispõe de uma base de fornecedores consolidada, a
montagem e transformação desses veículos apontam como mercado promissor para quem deseja investir, com uma mão de obra
especializada e equipamentos em uma microescala industrial, é possível montar um galpão para que sirva de oficina para a
transformação.
Em Salvador já foi montada a primeira fábrica de transformação de veículos para se tornarem food truck, a ideia nasceu do empresário
Alex Bacelar, que queria montar seu próprio food truck, e não encontrou nenhuma fábrica na cidade que pudesse atende-lo, tendo
que recorrer a fábricas em São Paulo, o que fazia com que o custo da customização do veículo ficasse um 25% mais caro, para driblar
o orçamento ele montou uma equipe para uma força-tarefa e daí nasceu a ideia de fazer da fabricação seu principal negócio.
Atualmente algumas empresas estabelecidas na atividade de adaptação de veículos para transporte, como carrocerias para
caminhões, trios elétricos e outros, verificaram que a demanda para transformação de food truck correspondeu a mais de 50% do
seu faturamento entre 2014 e 2016.
Outra demanda que originou pelos food trucks foi a adaptação de eletrodomésticos, sob medida para os restaurantes móveis, além
da necessidade de manutenção dos fogões e geladeiras industriais, uma atividade que as empresas maiores não demandam seu
tempo em fazer, pelo baixo retorno em números expressivos, pois seu foco é a venda de maquinário mais pesado.

5. O INVESTIMENTO
De acordo com as pesquisas para a produção deste artigo, feitas em fábricas de food trucks e com empresários que já investiram no
negócio existe uma enorme variação no custo total, em virtude de diversos fatores, o primeiro deles é o tipo de veículo a ser
adaptado, passando pela adaptação que pode variar conforme as solicitações constantes no projeto em função do produto que será
comercializado, e também em qual estado o veículo será montado, na Bahia o preço para adaptar o veículos varia de R$ 30.000,00 a
R$150.000,00 mil, em São Paulo esse número pode ultrapassar os R$ 200.000,00. Esse valor refere-se a reforço de suspensão do
veículo, iluminação e instalações elétricas, adaptação de espaços para armazenas e refrigeração, chapas e placas de grelha e
cozimento, sistema de água e reservatório, pintura, plotagem e decoração.
Além desses custos é necessário considerar as licenças necessárias para comercialização de alimentos nos diversos órgãos, licenças
temporárias para participação nos eventos e os seguros de responsabilidade civil para exploração do ramo alimentício, de acidente
de trabalho e do próprio automóvel.
Para o empreendedor, a mescla de otimizar o tempo e poupar dinheiro são, fatores-chave para o sucesso de qualquer negócio, por
esse e outros fatores empresários do setor afirmam que as receitas chegarão a 50 milhões de reais para 2017. Os primeiros estudos
dessa nova configuração de negócio indicam que o setor está passando por uma fase de grande expansão no país.
As vantagens de ter os custos fixos relativamente baixos, devido a não pagar aluguel de uma sede fixa, alguns encargos próprios do
mercado de alimentos, número de funcionários entre outras vantagens não faz do food truck o negócio perfeito, ao qual o
empreendedor se fará rico da noite para o dia.
Empreendedores afirmam que o Investimento retorna por volta do terceiro ano, entretanto para uma análise mais aprofundada do
contexto econômico desse negócio é necessário um estudo que revele dados da permanência do negócio no mercado com duração
mínima de 3 anos, para que se possa avaliar até onde pode ser apenas uma alternativa que veio como saída para um momento de
crise, uma modinha passageira, ou uma variável constante na base da economia da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa para desenvolvimento deste artigo revelou que novas configurações de negócios são possíveis, diante de uma crise
econômica, na primeira capital do Brasil os veículos personalizados com a oferta de comida rápida de custo acessível e boa qualidade,
driblaram a falta de perspectiva diante da crise econômica vivida pelo país, assim a cidade de Salvador repete os passos da big apple,
e se torna palco de novos pequenos negócios gerenciados por profissionais que diante da perda de seus empregos, abriram-se às
novas possibilidades do mercado.
Por outro lado, o público aprova e se abre a novas configurações de aceitação da street food desconstruindo o mito de comida de
má qualidade e insalubre, a história de condições de higiene duvidosas cai por terra, pelos próprio observar do cliente, além das
constantes fiscalizações dos órgãos competentes, a exemplo disso pode-se citar uma análise de denúncias à órgão de saúde pública
em algumas cidades nos estados Unidos como Boston, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, Miami e Washington, D.C , onde os food
trucks foram melhor avaliados e revelou clientes mais satisfeitos sendo atendidos na calçada do que em casas tradicionalmente
estabelecidas. A pesquisa comparou 263.395 relatórios e a hipótese é a de que, por terem cozinhas menores e menos complexas,
seja mais fácil aos caminhões manter a higiene.
O público que adere a comida sobre rodas cresce a cada dia, já que é um negócio que em um primeiro momento tende a suprir
necessidades de consumidores apressados no dia-a-dia de trabalho e que procuram refeições de qualidade a preços, além dos
participantes de eventos de lazer, que não resistem aos restaurantes sobre rodas que circulam pelos bairros da capital.
Um outro ponto fundamental desse tipo de negócio, de um lado promove a divulgação de novos talentos culinários, difundi produtos
desconhecidos pelo público, propicia a expansão de marcas conhecidas, abre o acesso a população a tipos de diversos tipos de
comidas, oportunizando a inserção de uma camada da população que talvez não pudesse saborear determinados pratos por serem
servidos apenas em restaurantes requintados da alta gastronomia.
Um ponto que merece destaque, é o fato de que os food trucks proporcionam uma inserção da comida gourmet a população de
menor renda, pratos elaborados por chefs talentosos, voltados para o público em geral, preparado e servido em locais organizados,
higienizados de forma a oferecer um serviço de qualidade com comodidade a um preço acessível disponível a quem esteja por perto
e possa degustar as delícias.
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RESUMO
A recente inauguração da fábrica de automóveis da FIAT-CHRYSLER AUTOMOBILE – FCA, no município de Goiana, abre enormes
perspectivas de ampliação do setor industrial de Pernambuco para além da região situada no entorno mais próximo do distrito
industrial portuário de Suape, bem como permite antever a possibilidade do estabelecimento de uma maior articulação do segmento
automobilístico com outros segmentos e empresas pré-existentes e a serem atraídos para integração com o segmento motriz. Ao
lado do segmento automobilístico de óbvia importância, já existe no território uma base significativa de pesquisadores e instituições
de suporte tecnológico, além de um segmento de TI formado por um bom número de empresas aglomeradas no Porto Digital, no
Recife, mas também em outros municípios, como é o caso de Olinda. Essa conjunção de uma base razoavelmente significativa de
C,T&I já disponível no território com a instalação de uma montadora com tecnologia de ponta do ponto de vista mundial gerou
expectativas de formação no Estado de Pernambuco de um pólo dinâmico de desenvolvimento tecnológico, abrangendo as
competências já existentes com a interação com a FCA e um Centro de Desenvolvimento Tecnológico que se pretendia de Classe
Mundial. Tal Centro, imaginava-se, seria um diferencial para um Estado do Nordeste subdesenvolvido num país ainda em vias de
desenvolvimento. Essa expectativa otimista está sendo arrefecida pela crise da economia brasileira e mundial, além de mudanças no
próprio quadro político e econômico do Estado, o que, no mínimo, poderá adiar a constituição plena do Centro referido e de seus
efeitos dinâmicos. O que parece é que com a ocorrência de crises, as economias periféricas, portanto mais frágeis, tornam-se menos
atrativas para investimentos de maior risco. Reconhece-se a importância que o Centro vem tendo para o Estado e os impactos
significativos em sua economia, mas, chama-se a atenção para mudanças significativas que o projeto inicial vem sofrendo. Pretendese aqui, mais especificamente, encontrar possíveis explicações para a já detectada mudança de planos e mostrar as dificuldades e
fragilidades de economias em desenvolvimento no sentido de avançar no quesito capacitação tecnológica e de vir a ter uma dinâmica
tecnológica autônoma, a exemplo de alguns outros países fora do chamado “Centro” desenvolvido, que já superaram essas
dificuldades.

ABSTRACT
The recent opening of the car factory of FIAT-CHRYSLER AUTOMOBILE – FCA, in the municipality of Goiana, opens up tremendous
prospects for the expansion of the industrial sector of Pernambuco, as well as allows you foresee the possibility of the establishment
of a greater articulation of the car industry with other industries and companies pre-existing and others to be attracted and integrated
themselves with the FCA plant. Besides the car industry, of obvious importance, there is in the territory a meaningful basis of
researchers and institutions of technological support, in addition to a segment of IT formed by a good number of firms agglomerated
in the Porto Digital, in Recife, but also in other municipalities as is the case of Olinda. This conjunction of a C,T&I basis reasonably
significant is already available in the territory with the installation of an automaker with cutting edge technology has generated
expectations of stablishing in the State of Pernambuco a dynamic focus of technological development encompassing the existing
skills with interaction with the FCA and a Technological Development Center intended to be a world class one. Such a Centre would
be a differential for a State in the Northeast undeveloped in a country still in the process of development. This optimist expectation
is being cooled by the economic crisis (Brazil and the world), besides changes in the state political and economic scenario, which, at
a minimum, may be able to postpone the full constitution of the Center referred to and of their dynamic effects. It seems that with
the occurrence of crises, the countries in the peripheral economies, therefore more fragile, become less attractive for higher risky
investments. This paper aims at finding possible explanations for the already detected change of plans on the Centre and shows the
difficulties and weaknesses of the developing economies in the sense of moving forward in terms of technological capacity and come
to have more technological dynamism.

INTRODUÇÃO
A recente inauguração da fábrica de automóveis da FIAT-CHRYSLER AUTOMOBILE – FCA, no município de Goiana, abre enormes
perspectivas de ampliação do setor industrial de Pernambuco para além da região situada no entorno mais próximo do distrito
industrial portuário de Suape, bem como permite antever a possibilidade do estabelecimento de uma maior articulação do segmento
automobilístico com outros segmentos e empresas pré-existentes e a serem atraídos para integração com o segmento motriz.
Por conta do que já existe em termos de empresas do setor de TI junto com a FCA e suas empresas sistemistas, esse trabalho definiu
o território onde se concentram essas atividades e onde tendem a se instalar novos empreendimentos. Tal território é formado por
11 municípios, incluindo Goiana, sede da FCA, Belo Jardim , onde fica a fábrica da Baterias Moura e Glória do Goitá por ter uma
empresa de fundições, a WHB, que integra-se ao segmento automobilístico. Os demais municípios (Abreu e Lima, Cabo de Santo
Agostinho, Igarassu, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife) constituem um subconjunto da Região Metropolitana do
Recife. Estes últimos desenvolvem atividades ligadas ao setor de TI e/ou automobilístico. No conjunto dos 11 municípios foram
registrados pela base de dados da RAIS, em 2014, 3.878 estabelecimentos e 47.278 vínculos empregatícios nos setores de Tecnologia
da Informação e/ou Automobilístico. Nesse espaço localizam-se 51,8% dos estabelecimentos do Estado de Pernambuco e 69,7% dos
vínculos de emprego nos setores em questão (Quadro 1).
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Ao lado do segmento automobilístico de óbvia importância, já existe no território uma base significativa de pesquisadores e
instituições de suporte tecnológico, além de um segmento de TI formado por um bom número de empresas aglomeradas no Porto
Digital, no Recife, mas também em outros municípios como é o caso de Olinda.
Essa conjunção de uma base razoavelmente significativa de C,T&I já disponível no território com a instalação de uma montadora com
tecnologia de ponta do ponto de vista mundial gerou expectativas de formação no Estado de Pernambuco de um pólo dinâmico de
desenvolvimento tecnológico abrangendo as competências já existentes com a interação com a FCA e um Centro de Desenvolvimento
Tecnológico. Tal Centro foi articulado por instituições do Governo Estadual e pelas demais entidades juntamente com a montadora,
já mesmo na fase de instalação da mesma e imaginava-se que seria um diferencial para um Estado do Nordeste subdesenvolvido
num país ainda em vias de desenvolvimento. Portanto, um fato novo e auspicioso capaz de gerar desdobramentos importantes sobre
a base produtiva e sobre a dinâmica tecnológica do Estado e do País.
Quadro 1: Pernambuco e Municípios Selecionados - Composição, Estabelecimentos e Vínculos Ativos nos setores de Tecnologia da
Informação e Automobilístico e empreendimentos de destaque no Setor Automobilístico, 2015
Empreendimentos de
Destaque

Unidade Espacial
Pernambuco (PE)
Municípios
(TI-Automotivo)

Estabelecimentos
No
(%)
7.492
100
3.878

Abreu e Lima

77

Belo Jardim

65

Cabo de Santo Agostinho

123

Camaragibe

61

WHB Fundição

Glória do Goitá

6

JEEP

Goiana

68

Igarassu

70

Itapissuma

3

Jaboatão dos Guararapes

448

Olinda

358

Recife

2.599

Baterias Moura

Segunda geração de
fornecedores da FCA
TCA

P&D da FCA; CH&TCR

TI/PE
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI

Vínculos
No
67.848

(%)
100

51,8

47.278

TI/PE

2,0

348

1,7

1.762

3,2

1.561

1,6

263

0,2

31

1,8

396

1,8

1.227

0,1

5

11,6

7.301

9,2

2.833

67,0

31.551

Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI
Município/
TI

69,7
0,7
3,7
3,3
0,6
0,1
0,8
2,6
0,0
15,4
6,0
66,7

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/ RAIS, 2014.

Essas perspectivas otimistas estão sendo arrefecidas pelo andar da crise da economia mundial, particularmente da economia
brasileira, o que, no mínimo, poderá adiar a constituição plena do Centro referido e de seus efeitos dinâmicos. O que parece é que
com a ocorrência de crises, as economias periféricas, portanto mais frágeis em geral e especificamente do ponto de vista do
dinamismo tecnológico, tornam-se menos atrativas para investimentos de maior risco, como é o caso dos centros de
desenvolvimento tecnológico. Nesse caso a preferência das montadoras volta-se para concentrar atenções estratégicas nas fábricas
já consolidadas, principalmente as localizadas nas respectivas matrizes.
Para entender melhor essa problemática e os desafios enfrentados por regiões menos desenvolvidas no tocante à dinâmica
tecnológica nesse setor, este trabalho está dividido nesta introdução; a seção seguinte trata do ponto de vista teórico sobre inovação,
dinâmica tecnológica e desenvolvimento econômico; numa seção seguinte onde apresenta-se o contexto geral do território mais
diretamente afetado pela vinda da montadora da FCA; uma outra que mostra a base de C, T & I sediada neste território; uma seção
que discute as políticas públicas que apoiaram a vinda da montadora para Pernambuco, bem como as tendências mais recentes da
indústria automobilística diante da crise econômica; finalmente uma seção de considerações finais.
Pretende-se aqui, mais especificamente, encontrar possíveis explicações para a já detectada mudança de planos sobre o Centro e
mostrar as dificuldades e fragilidades de economias em desenvolvimento no sentido de avançar no quesito capacitação tecnológica
e de vir a ter uma dinâmica tecnológica autônoma, a exemplo de alguns outros países fora do chamado “Centro” desenvolvido, numa
alusão à conhecida relação Centro x Periferia, que já superaram essas dificuldades. Nessa direção, parte-se da premissa de que, em
épocas de crise, as decisões estratégicas tendem a ser novamente centralizadas na matriz das empresas. Também, tem-se consciência
de que com o falecimento prematuro do Governador Eduardo Campos, liderança que comandou o processo de negociação e
implantação do projeto fabril, e a crise econômica que assola Pernambuco, compromissos que haviam sido assumidos pelo governo
estadual passam a ser postergados, além de perder-se a liderança maior do processo de negociação com a empresa multinacional.
Ou seja, economia e política, como de costume, estão juntas também nesse evento e ajudam a entender os avanços e retrocessos
em curso.

DESENVOLVIMENTO LOCAL, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
A crise capitalista traz, para sua superação, a necessidade de abrir espaço para a introdução do novo, reformulando a base produtiva
e introduzindo profundas alterações na dinâmica de desenvolvimento. Se por um lado, são fundamentais os investimentos privados,
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cabe ao Estado, principalmente através de políticas públicas e medidas regulatórias, criar condições efetivas para um projeto que
permita não só superar a recessão, mas apontar para uma inserção em condições vantajosas no cenário que se construirá a partir da
crise.
Segundo Cassiolato e Lastres, ”cabem ao Estado papéis da maior importância, seja como agente estruturante das novas forças
produtivas, seja como propulsor e orientador da sua difusão através da economia e sociedade. Constituem um elemento importante
dessa visão as coalizões estratégicas entre o Estado e os segmentos da sociedade civil, com objetivos e compromissos recíprocos
definidos de forma explícita.” (Cassiolato e Lastres, 2005, p.43)
Nesse sentido, estudos diversos apontam para a importância de se garantir uma maior ligação e apropriação dos frutos dos avanços
científicos e tecnológicos, que permitam a introdução de inovações e, consequentemente, garantam o crescimento de investimentos
e da produtividade, ampliando condições objetivas para o desenvolvimento e para a competitividade.
Cassiolato e Lastres, por exemplo, ressaltam que “a incompreensão das particularidades do processo inovativo e de suas
consequências para o desenvolvimento tem levado a equívocos que impedem avançar no sentido de criar propostas e
implementações políticas que dêem conta dos desafios e oportunidades colocados atualmente à sociedade e à economia brasileira.”.
( Cassiolato e Lastres, 2005, p.35)
Nesse contexto, a preocupação deve se centrar na identificação de prioridades e na definição de planos e programas para o setor de
ciência, tecnologia e inovação – CT&I, consentâneos com as diretrizes das áreas produtivas.
Assim, é fundamental articular o desenvolvimento local com estratégias de inovação que garantam a competitividade. Para tal, fazse necessário consolidar um Sistema Local de Inovação robusto que dê suporte aos investimentos estratégicos. Nas palavras de
Fernandes:
“ O Sistema Territorial de Inovação (STI), consiste no conjunto de componentes e das relações entre eles, cujas atividades e
interações buscam promover a apropriação, o desenvolvimento e a difusão de tecnologias e inovações em um determinado território.
Esses sistemas territoriais podem estabelecer relações com elementos de outros sistemas, em escalas mais e menos abrangentes.
As decisões dos componentes do sistema são condicionadas pela disponibilidade de recursos, sendo esta função de fatores
institucionais, histórico-culturais, econômicos e de infraestrutura. Além disso, são ainda influenciadas pelos distintos interesses que
movem os agentes locais e externos. Dessa forma, sistemas territoriais envolvem disputas em torno de escolhas relacionadas ao
desenvolvimento endógeno ou à importação de tecnologias. Diferem de lugar para lugar e, assim, contribuem para a construção de
diferentes trajetórias territoriais. A Figura 1 ilustra esse raciocínio. (FERNANDES, 2016, p. 18)
Como se sabe e é importante ressaltar, a concorrência, na sociedade moderna, não se manifesta através, principalmente, de preços
menores. É fundamental, entre outras estratégias, abrir novos mercados e para tanto é fundamental diferenciar-se dos concorrentes
reais ou potenciais, o que exige aumentos de produtividade.
Na verdade, o principal traço da concorrência é a multiplicidade dos instrumentos associados à busca permanente de diferenciação
por parte das empresas. O aspecto fundamental a se captar é que se está tratando de um processo evolutivo em que as empresas
precisam crescer em escala e em produtividade para se diferenciarem. (SECTI,2017)

Figura 1 - Esquema ilustrativo do conceito de Sistema Territorial de Inovação
Fonte: FERNANDES (2016)

Para Schumpeter (1984), o impulso fundamental que inicia e mantém em movimento o processo capitalista é a busca do novo. E
esse novo pode ser variado: novos bens de consumo; novos métodos de produção; novos métodos de transporte; novas formas de
organização industrial; novas tecnologias, entre outros.
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As lições schumpeterianas apontam para o entendimento de que nas sociedades capitalistas contemporâneas para haver
desenvolvimento é fundamental garantir as condições para a busca do novo, seja através de incentivo á criação de uma cultura
inovadora, seja no estímulo ao crescimento do perfil inovador na classe empresarial, ou através de mecanismos de financiamento e
crédito que estimulem a busca da inovação. Com esse quadro em mente, avaliar se há condições, em uma determinada localidade,
de inserção competitiva passa necessariamente por criar efetivas condições para o processo inovativo, para a busca do novo.
Em anos recentes, o Governo do Estado de Pernambuco adotou uma forte política de atração de empresas de maior porte, mudando
a matriz produtiva do Estado. Para dar apoio a esse movimento e consolidar a dinâmica econômica e de inovação é fundamental que
se implante uma política consistente tendo como parâmetros a articulação entre setor produtivo, comunidade acadêmica e
instituições de Governo.
No mundo atual as tecnologias dominantes passam pela convergência de diferentes áreas como tecnologias da informação,
eletrônica, mecânica e design, entre outras. É preciso, portanto, um ambiente e instrumentos de política pública que garantam à
sociedade se beneficiar dos ganhos advindos das novas tecnologias e do novo perfil da indústria manufatureira. Preparar o território
estadual para esse novo perfil concorrencial passa por dar condições efetivas para as empresas se inserirem competitivamente, com
níveis de produtividade compatíveis com os apontados pela nova matriz tecnológica que vem se consolidando, ou seja, capacitá-las
para o futuro competitivo.
Nesse contexto, a implantação de Centros de Desenvolvimento de grandes empresas no território pernambucano é, sem dúvida,
fator agluinador de esforços para a construção de um Sistema Local de Inovação mais estruturado. Dai a importância de se garantir
a sua efetiva implantação nas franjas do processo de atração de grandes projetos industriais, como é o caso da FCA, com base em
pesados investimentos governamentais e em generosos incentivos fiscais, sejam eles estaduais ou federais.
Deve-se aqui ressaltar que a literatura econômica a respeito das possibilidades de espraiamento da capacitação e dinâmica
tecnológica autóctone tende a ter, com alguma frequência, um viés de ceticismo. Autores como Furtado, por exemplo questionam a
possibilidade de endogeneização do progresso técnico a partir das empresas multinacionais. Por sua vez, Cassiolato e Lastres (2015),
argumentam que com a maior internacionalização a partir dos anos 1990s a economia brasileira sofre progressiva deterioração do
tecido industrial e que as atividades tecnológicas das subsidiárias das empresas multinacionais são de caráter mais adaptativo
(melhorias de produto e de processo), representando essa maior internacionalização um “empecilio ao desenvolvimento tecnológico
e inovativo local” (p.192). (...) “O país continua com baixa importância relativa nas atividades intensivas em tecnologia, tendo perdido,
de fato, capacidade tecnológica em diferentes sistemas produtivos e inovativos (p. 194)”.
Nesse mesmo artigo, os autores citados revisam o olhar de Furtado sobre o tema e afirmam: “Furtado passa a introduzir nas suas
construções a temática de como as empresas transnacionais bloqueiam a endogeneização do progresso técnico e a própria
constituição do centro dinâmico na estrutura produtiva brasileira” (p.202).130 Com isso, afirmam, a concentração das atividades mais
intensivas em conhecimento nas matrizes com o predomínio de atividades menos estratégicas nas subsidiárias.
Embora essa visão seja pertinente para muitos casos e tenha suporte em diversas experiências de empresas multinacionais em países
periféricos, cabe aqui chamar atenção para a existência de algumas situações mais recentes, postas pela organização em redes e pela
maior competição a nivel global, em que se abrem possibilidades de instalação de centros de desenvolvimento tecnológico em
subsidiárias, que assim, mesmo de forma seletiva, podem participar do processo inovativo e desenvolver capacitações endógenas.
Esse parece ser o caso da indústria automobilística, que no Brasil vem abrindo em algumas subsidiárias centros de desenvolvimento
tecnológico mais ativos e integrados mundialmente. Vide o caso, por exemplo da FIAT, que tem em Betim um desses centros e que
planejou e ensaia instalar em Pernambuco um outro centro que teria características similares.

AS ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
A fase contemporânea do capitalismo tem sido marcada pelo processo de mundialização dos sistemas produtivos, dominado pelas
empresas multinacionais no bojo da desregulamentação dos fluxos de bens e serviços e de capitais. Com isso, a produção
mundializada e o chamado out sourcing passaram a ser privilegiados, incluindo a deslocalização da produção para países e regiões
menos desenvolvidos. Nesse contexto de intensa implantação de subsidiárias de empresas multinacionais na chamada periferia, que
inclui sobremaneira a indústria automobilística, as avaliações e análises mais em voga, conforme comentado na seção anterior,
apontam para a transferência das linhas de produção, mas atentam para a manutenção nos países sedes das mesmas dos centros de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com isso o controle da parte mais sensível e valiosa da produção mundializada permaneceria
nos países desenvolvidos e manter-se-ia a barreira centro x periferia no campo da tecnologia e da inovação.
Conforme já explicitado, análises mais recentes indicam alguma modificação nesse quadro, pelo menos no que diz respeito à industria
automobilística. Nesse segmento, ainda extremamente dinâmico do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da cadeia
produtiva e dos impulsos multiplicativos em termos de emprego e renda, algumas análises e estudos apontam para a
descentralização de investimentos em P&D e constituição de competências tecnológicas nas subsidiárias localizadas em países em
desenvolvimento, pelos menos em alguns casos. O Brasil, por suas condições de mercado e de indução de políticas favoráveis a este
segmento parece estar entre esses casos.
O processo de internacionalização das atividades das empresas multinacionais automobilísticas passou por etapas bem distantes. Se
no início a preocupação era apenas com o mercado, com a criação de entrepostos para viabilizar a comercialização de produtos, com
o tempo passa-se à dispersão espacial de fábricas, à montagem regionalizada, à incentivos à sistemistas abrirem filiais próximas às
necessidades das novas fábricas, à colaboração para a produção, à integração de sistemistas à sistemas locais de produção.

130

Mais adiante alertam que a internacionalização das atividades de P&D implicam em aquisição por parte das multinacionais de capacitações locais, “especialmente por
meio da compra de empresas nacionais, cujos laboratórios de P&D são “herdados” pelas empresas que as adquirem, não faltando exemplos nos quais as operações desses
laboratórios são depreciadas ou até encerradas (p. 205)”.
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Uma das fases mais recentes desse processo tem sido a distribuição espacial de centros de desenvolvimento tecnológico.
Considerados estratégicos, como fator de diferenciação dos seus produtos no mercado, as empresas mantiveram, por muito tempo,
essa atividade associada às suas matrizes procurando evitar dispersão, centralizando a concepção do produto, bem como todo o
processo inovativo. Contudo, no sentido de aproveitar capacitações consolidadas em outros espaços, bem como adequar produtos
a mercados específicos, do fim do século passado ao início deste século vem sendo notado um movimento de articular alguns centros
de desenvolvimento tecnológico em regiões estratégicas.
No caso do Brasil, observa-se que as montadoras e empresas fornecedoras, tendo em vista também a dimensão e expansão do
mercado interno, conforme Zorovich (2016: p. 3),
“vêm acumulando competências organizacionais que as capacitam para uma maior inserção na cadeia produtiva global (...) Nesse
sentido, destaca-se a presença de subsidiárias inovadoras em âmbito local, regional e global, as quais exercem o papel de Centros de
Excelência. Tais empresas exercem a capacidade de desenvolvimento de produtos para o âmbito mundial. Constata-se que as
subsidiárias estrangeiras no Brasil estão investindo simultaneamente em P&D e produção.”
Essa dinâmica tem a ver, entre outros fatores, com a necessidade de adaptações locais, mas também participa do processo inovativo
mais geral das montadoras, em vista da globalização e do acirramento da concorrência, que leva à busca de inovação com base nas
redes formadas entre matriz, subsidiárias e fornecedores. 131
Evidentemente, esse processo é seletivo e baseado em contrapartidas bastante significativas das regiões a serem contempladas. Para
que uma região possa ter algum desses centros, portanto, precisa contar com condições favoráveis no seu sistema de inovação e ao
mesmo tempo de articulação política e de incentivos governamentais. Conforme será visto na seção seguinte, essas condições são
preenchidas, pelo menos em parte, pela região aqui enfocada, o que levou à inclusão de um centro de pesquisa no projeto que levou
à implantação da FCA, sobre o qual discorre-se a seguir.

O AMBIENTE ECONÔMICO NO ENTORNO DA FCA.
No território do entorno da fábrica da FCA, envolvendo os Municipios de Goiana, Região Metropolitana do Recife, além dos
municípios de Glória do Goitá e Belo Jardim no Agreste de Pernambuco, em 2010, habitavam 3,3 milhões de pessoas, cerca de 34%
da população estadual. O território apresentava, em 2012, um valor adicionado de R$ 51,8 bilhões (52% do de Pernambuco), tendo
participação mínima de atividades agrícolas (0,27%) e com concentração de atividades em indústria (27,27% e serviços (72,46%).
Destaque-se a elevada participação de atividades industriais, que contrasta bastante com o peso da indústria no PIB do Brasil como
um todo (cerca de 13% em 2013) (Tabela 1).
Tabela 1: Território em TI-Automotivo e Pernambuco –Valor Adicionado Bruto Total e Setorial (mil R$ de 2000) - 2012
Unidade espacial
PERNAMBUCO

Valor Adicionado Bruto
Total
99.275.000

51.815.792
Território em TI-Automotivo
(%)
52
Fonte: IBGE/ Cidades@ Estatísticas, 2012.

Agropecuária
2.581.150

Indústria
27.201.350

Serviços
69.492.500

141.952
0,27

14.129.243
27,27

37.544.597
72,46

O território em TI-Automotivo de Pernambuco tem como principal suporte a fábrica Jeep da Fiat Chrysler Automobile (FCA), instalada
(inaugurada em 28/04/2015) em Goiana. Trata-se de um empreendimento grandioso em termos econômicos. De acordo com o
Pressrelease da FCA:
A fábrica Jeep ocupa uma área construída de 260 mil metros quadrados e tem capacidade para produzir 250 mil veículos por ano. No
perímetro fabril, ergue-se também o Parque de Fornecedores, um complexo de 12 edifícios, que abrigam 16 empresas responsáveis
por 17 linhas de produtos. O Parque de Fornecedores ocupa uma área de 270 mil metros quadrados. Hoje, o empreendimento
emprega cerca de 7 mil pessoas entre planta Jeep, Parque de Fornecedores e serviços gerais. Deste contingente, 82% são nordestinos
e 78%, pernambucanos.
Quadro 2: Fornecedores no Parque I do Polo Automotivo JEEP - Goiana
Empresa
Adler Pelzer
Brose
Denso
Fraurecia Magneti Marelli
Lear
Magneti Marelli Stamping
Magneti Marelli Welding
Magneti Marelli PCMA
Magneti Marelli Suspension
Assembly
Magneti Marelli SuspensionWelding
Piralli

Produtos
Isolamentos, tapetes, forração de teto
Módulos de porta, regulador de janelas
Climatização (HVAC), arrefecimento do moto (ECM), módulo frontal
(FEM), motor de partida, alternador, limpador de para-brisa
Painel completo, console central, painéis de portas, para-choques
plásticos
Bancos
Estamparia de componentes estruturais e de suspensão
Soldagem de subchassi e componentes estruturais
Tanques plásticos de combustível, montagem de pedaleira
Montagem do sistema de suspensão com mola, amortecedor, braço
oscilante, disco e pinças de freios
Soldagem do sistema de suspensão
Montagem de pneus em rodas

131

Área (m2)
15.850
4.608

Equipamentos
25
13

5.616

39

54.000

32

18.563
20.000
12.000
11.520

419
40
122
10

11.520

14

10.368
5184

94
12

No caso do Brasil, por exemplo, Amatucci e Bernades (2009) “sugerem que as condições da infraestrutura das estradas brasileiras impactam na capacitação da
engenharia local, credenciando as subsidiárias das montadoras brasileiras para o desenvolvimento de produtos em função das exigências técnicas que derivam daí”, apud
Zorovich, 2016, p. 11. Pelo que se observa em termos gerais outros fatores também atuam a favor de uma maior dinâmica inovativa nas subsidiárias, entre os quais a
capacitação local, os acordos e as políticas governamentais etc.
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PCM
Revestcoat

Magneti Marelli Sole Prima
Saint Gobain Sekurit
Tiberina
Total
Fonte: FCA.

Subconjuntos soldados estruturais de chassi e das estruturas dos
bancos
Tratamento superficial de peças metálicas, montagem de
subcomponentes, aplicação de adesivos em peças de reposição,
preparação de embalagens de peças de reposição
Peças plásticas de acabamento incluindo colunas internas, tampa
interna do porta-malas, protetor de cárter, molduras externas, caixas
de rodas
Montagem e preparação de vidros
Conjuntos soldados estruturais de chassi

23000

159

13.096

5

20.736

46

3.456
18.432
247.949

3
256
1.298

Tendo em conta dados sintetizados de um documento elaborado pela CEPLAN/DIAGONAL para a Secretaria de Planejamento de
Pernambuco,132 o investimento total da planta, até 2018, deverá ser de R$9,6 bilhões, sendo R$4,4 bilhões em obras e edificações e
R$5,2 bilhões em máquinas e equipamentos. Estima-se um impacto de cerca de 6,5% sobre o PIB do Estado para os anos de 2019 e
2020.
Um aspecto importante em termos de impactos econômicos é o índice de nacionalização de 70%, sendo previsto chegar a 80% a
partir de fornecedores, principalmente, de Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais (FCA- Pressrelease). Sobre isso, vale chamar
atenção para a possível repercussão da FCA sobre empresas já instaladas em Pernambuco que poderão fornecer peças e
componentes, além da instalação junto com a mesma de 16 empresas sistemistas (Quadro 2) e de outras previstas para serem ainda
instaladas. Além disso, o segmento de TI dessa sub-região tem já uma base significativa de empresas em funcionamento e encontra
no Porto Digital e no CESAR, sediados no Recife, suas principais bases. Há nesses casos uma forte integração com o Centro de
Informática da UFPE, principalmente no caso do CESAR- Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, empresa criada a partir
de professores da UFPE.
Destaque-se que o ambiente do Porto Digital, uma iniciativa do Governo de Pernambuco, criado no ano 2000, que abriga, cerca de
250 empresas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi outro fator que atraiu a empresa para o estado. Sobre a
base de C,T&I adianta-se mais informações a seguir.

CARACTERÍSTICAS DA BASE DE C,T&I NO SISTEMA DE INOVAÇÃO EM TI-AUTOMOTIVO
No território em torno da FCA existe uma ampla base de instituições de ensino e pesquisa que podem ser mobilizadas para a ativação
do sistema local de inovação. Com efeito, chegam a 100 as unidades de formação em Ensino Superior no território, das quais 72
localizadas no Recife, 12 em Olinda e 6 em Jaboatão dos Guararapes, com as outras espalhadas em mais 5 municípios. (MEC, 2015)
No diretório de grupos de pesquisa do CNPq estavam cadastrados em 2015, no território de Pernambuco um total de 1.619 grupos
de pesquisa, sendo destes 828 da UFPE (51,1%), 217 da UFRPE (13,4%) e 160 da UPE (9,8%). Ou seja, 74,3% dos grupos de pesquisa
localizam-se nessas três instituições. Tendo em conta as áreas selecionadas como de mais afinidade133 com o setor automobilístico,
note-se que na UFPE encontram-se 136 grupos de pesquisa, 24 na UFRPE e 15 na UPE.
Esses números podem ser melhor especificados ao olhar o número de programas de pós-graduação. As instituições de ensino e
pesquisa da região abrigam 103 programas acadêmicos de mestrado e/ou doutorado e 20 mestrados profissionais, onde militam
2.912 docentes, números bastante significativos, portanto.Como era de se esperar, os programas acadêmicos estão concentrados
nas três universidades públicas: 60 na UFPE, 26 na UFRPE e 9 na UPE. Nos programas de pós-graduação da UFPE haviam 1.592
docentes entre permanentes, colaboradores e visitantes, enquanto na UFRPE estavam 696, havendo ainda 189 na UPE. Como nesses
programas concentram-se os pesquisadores, deve-se buscar, prioritariamente, nessa base das três instituições líderes as possíveis
articulações para a ativação do sistema de inovações no território em TI-Automotivo.
Além das universidades e instituições de ensino superior já mencionadas, há um número significativo de instituições mais voltadas
para a formação tecnológica. Entre estas estão o Instituto Federal de Pernambuco- IFPE, que oferece cursos técnicos em 10 áreas
diversas além de Cursos Superiores em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e Tecnologia em Design Gráfico. Outro
destaque nessa área técnica vai para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI que tem 06 unidades em municípios
diversos do STI, ofertando cursos em 13 áreas selecionadas por afinidade com o STI nos níveis de aprendizagem (31 cursos),
qualificação (130 cursos), técnico (17 cursos) e superior (01 curso em Automação e Mecatrônica).
Afora essas instituições e além do CESAR e do Porto Digital, cabe ainda destacar o Instituto Tecnológico de Pernambuco –ITEP. Nos
laboratórios do ITEP são feitas calibrações, análises e ensaios, estudos e avaliações e inspeção e fiscalização, estando ainda no seu
âmbito de atribuições a oferta de cursos e alguns centros tecnológicos em regiões diversas do Estado.
Pelo visto acima, o território aqui estudado apresenta potencialidades evidentes no seu sistema local de inovações, ao lado de
desafios marcantes no sentido de integrar-se com mais densidade com o segmento automobilístico, porém já há indicações de que
essa integração está em curso, principalmente com a instalação em andamento do Centro de Pesquisa da FCA cujos primeiros links
já são perceptíveis no Porto Digital. As dificuldades maiores parecem estar na aproximação dos pesquisadores da base de C&T com
as empresas do segmento, a levar em conta o que já se sabe sobre a pouca interação entre instituições de ensino e pesquisa no Brasil,
particularmente em Pernambuco.

132Disponível em: http://pt.slideshare.net/redacaojornaldocommercio/apresentao-imprensasintticarev
133

Áreas seguintes: Ciência da Computação, Ciência da Informação, Comunicação, Desenho Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química,
Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Química.
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O CENTRO DE PESQUISA DA FCA
O anúncio de que a FIAT Chrysler Automobile (FCA) traria para Pernambuco um Centro de Pesquisa Automotivo gerou expectativas
de reforço da dinâmica de inovação para o Estado, permitindo antever um processo virtuoso em que seriam atraídos profissionais
altamente qualificados e projetos de importância e escala mundial134. Assim, admitia-se que tal Centro seria um passo mais
importante do que a própria vinda da fábrica automobilística, dados os efeitos multiplicadores que se anteviam na interação com
entidades do conhecimento, sistemistas e com outras indústrias que já estão ou viriam a se instalar no Estado.
Cabe destacar ainda, que o desenvolvimento tecnológico no setor automobilístico em Pernambuco não se atém apenas ao Centro
da FCA. Exemplo emblemático é o da empresa Acumuladores Moura que estruturou um instituto para atender às necessidades de
pesquisa e inovação da empresa, que fabrica baterias, principal objeto das pesquisas e projetos. O projeto de fazer o Instituto surgiu
em 2013, tendo a maioria das pesquisas e projetos envolvendo aplicações em baterias usadas por veículos e outras por empresas
que gerem energia eólica ou solar. No período atual, estão sendo desenvolvidas pesquisas sobre as baterias para carros híbridosi.
Com a vinda do Centro da FCA visualizava-se a perspectiva de empresas fornecedoras trazerem para a região seus desenvolvimentos
na área tecnológica, o que capitaneado pela Fiat Chrysler permitia antever um centro mundial para o setor automotivo
pernambucano.
No entanto, esse anúncio, feito em dezembro de 2013, não tinha em sua perspectiva, nem seria previsível na época, a crise econômica
com a qual o País viria a se confrontar a partir de fins de 2014. Neste texto, além de explicitar a concepção original, pretende-se
apresentar alguns dos impactos preocupantes que já começam a ser notados, advindos da situação econômica que o Brasil e,
consequentemente, Pernambuco vêm enfrentando.

CONCEPÇÃO
A FCA, na oportunidade, já possuía três Centros de P&D: Turim (Itália), Auburn Hills (EUA) e Betim (Minas Gerais), Com a implantação
da fábrica em Goiana, Pernambuco, foi decidido que seria implantado um quarto Centro, desta vez nesse Estado. A existência de um
Polo consolidado na área de tecnologia da Informação, bem como, o fato da empresa ter ali construído sua fábrica mais moderna,
além de a robótica e a manufatura avançada serem a base do processo produtivo automotivo, muito influenciaram nessa decisão.
Nesse sentido, havia a preocupação de instalar em Pernambuco um pólo com um conjunto de profissionais altamente qualificados e
laboratórios de última geração. Estrategicamente, decidiu-se que esse Centro de Pesquisas teria quatro características principais ii:


Desenvolvimento de Veículos, Motores e Transmissões com ênfase em software embarcados e em power train;



Consolidação de Pernambuco como um Centro de Tecnologia Automotiva



Atração e Capacitação de Profissionais Capacitados



Sinergia com outros Centros de P&D da FCA

Na concepção original, tinha-se em mente ser possível trazer projetos de quatro segmentos relevantes para a empresa, aliados à
estratégia mundial: simulação, softwares embarcados, “powertrain” e combustíveis renováveis. Aliados a isso, pretendia-se criar um
Centro de Formação para Engenheiros de Classe Mundial, articulado ao Instituto Politécnico de Turim.
Para a realização desse empreendimento, inicialmente, chegou-se a cogitar a reestruturação de um prédio antigo na área central da
cidade do Recife, a outrora fábrica da Tacaruna. No entanto, dadas às resistências políticas existentes, bem como os custos
envolvidos, optou-se em estruturá-lo em quatro unidades distintas e integradas:


Centro de Software (Laboratório de Inovação Veicular – LIVE)

O Centro de Software foi localizado no Porto de Digital e vem se concretizando através do Laboratório de Inovação Veicular – LIVE.
Foi Implantado em junho de 2016. Realizado em parceria junto ao Centro de Informática da UFPE e Iron House (Empresa de
Desenvolvimento Imobiliário do Grupo Cornélio Brennand), visando o desenvolvimento de vários tipos de softwares embarcados,
sendo capazes de criar novos conceitos, protótipos e validação de uso por meio digital e contribuir com o desenvolvimento de mão
de obra na área automotiva no Estado e Brasil. Já conta com mais de 150 profissionais em suas instalações, a maioria com qualificação
de mestrado e doutorado.


Unidade de Projetos

Responsável pela concepção e elaboração dos desenhos dos componentes, motores, e transmissões de operação computadorizadas.
Atualmente encontra-se instalada no Paiva, município de Jaboatão dos Guararapes, baseada em Engenharia de Software, onde já
atuam cerca de 200 engenheiros. Esta unidade encontra-se ainda em fase de estruturação.


Centro de Testes Veiculares

É etapa básica para articulação do centro de projetos com o campo de prova. Local onde veículos destinados ao desenvolvimento
(não comerciais) e os protótipos são testados (teste de tráfego nas ruas, análise de materiais, bem como ensaios de laboratórios).
Este centro responsável pela finalização do desenvolvimento de motores powertrain (conjunto de motor e transmissão). Sua
implantação está postergada principalmente pelos efeitos da crise do país, o que de certa maneira posterga a pretensão de
Pernambuco sediar o quarto centro de pesquisa mundial da FCA.


Campos de Prova

Localizado no perímetro do Pólo Automotivo, será constituído por um conjunto de pistas e laboratórios a céu aberto que permitirão
o aprimoramento e garantia dos veículos. Esta unidade já teve iniciada a construção, com previsão de termino no final do primeiro
134

A respeito da atração de Centros de Pesquisa e Inovação, bem como de sua importância para o estado de Pernambuco, ver SECTI, 2017, p.38.
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semestre de 2017. Com concepção moderna, permitirá o teste de diferentes modelos da montadora e sua proximidade com os
sistemistas que lá vêm se constituindo, permitirá grande interação para o aperfeiçoamento dos modelos. O campo vai contribuir
também para o desenvolvimento de novos produtos em menor tempo e com maior precisão.
Do planejado, notam-se já, sinais de arrefecimento, pelo menos no ritmo de implantação. Os projetos de powertrain voltam a ser
concentrados em Minas Gerais; avança-se em projetos de simulação, mas com um foco prioritário na América Latina; na área de
combustíveis renováveis define-se um projeto para o álcool que, evidentemente, não é uma estratégia mundial; e apenas na área de
softwares embarcados notam-se avanços muito significativos, mas em projetos tradicionais, nem sempre com inovações radicais.
Deve-se ressaltar ainda que o projeto de criar um Centro de Formação de Engenheiros de Classe Mundial pouco avançou, embora
tratativas tenham sido feitas com instituições como o SENAI e o CESAR. Também, o Centro perde muito de sua autonomia com uma
reestruturação administrativa da empresa que atrela algumas gerências locais a Betim, Minas Gerais, e com a extinção da Diretoria
de Inovação da FCA em Goiana.
Por fim, não se deve deixar de ressaltar a pequena interação, até o momento, com as empresas locais. Mesmo com uma empresa de
porte mundial como a Baterias Moura, praticamente não se verificam projetos conjuntos e articulação maior em desenvolvimentos
estratégicos.
Cabe destacar, no entanto, a importância da vinda do Centro para Pernambuco. Inúmeros são os impactos já notados. Na geração
de empregos de alta qualificação, mais de 300 engenheiros foram contratados. Na articulação com as empresas de maior porte da
área de Tecnologia da Informação, deve-se ressaltar os projetos já elaborados ou em elaboração com o CESAR, inclusive de
capacitação de recursos humanos. Também, institucionalmente, a localização de laboratórios no Porto Digital, fez com que projetos
de manufatura avançada, inclusive com articulação de IoT (internet das coisas) com design e impressão tridimensional, fossem
desenvolvidos. A articulação com Universidades locais fez que, em parceria com a FACEPE, dois importantes projetos estejam sendo
desenvolvidos. Um com a UFRPE para capacitação de especialistas automotivos em cinco áreas novas para o Estado e outro de
pesquisa com a UFPE para motores de maior sustentabilidade ambiental.
Vale ressaltar que a concepção do Centro da FCA teve em conta a estratégia de pesquisa tecnológica da própria empresa, dentro das
mais recentes estratégias inovativas das montadoras de automóveis em termos mundiais, mas também foi influenciada por algumas
políticas públicas já então em andamento na área de C,T&I. Sobre isso discorremos a seguir.

POLÍTICAS PÚBLICAS ARTICULADAS AO CENTRO DE PESQUISA: LEGISLAÇÃO DE INCENTIVO
Visando o incentivo e consolidação de uma área de pesquisa e desenvolvimento bem como incentivar investimentos em inovação
por parte do setor privado, foram criadas nos últimos 10 anos pelo Governo Federal e Governo Estadual, algumas legislações
fortemente direcionadas ao tema.
No âmbito do Governo Federal, devem ser destacadas a Lei do Bem e a Lei de informática, além da Inovar-Auto. Também, faz-se
necessário destacar agentes financeiros que viabilizam os incentivos como BNDES, BNB e SUDENE.
A Lei 11.196/05, conhecida como “Lei do Bem”, criou incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizam pesquisa e desenvolvimento
de inovação tecnológica. Para credenciarem-se a esses incentivos, as empresas devem ter lucro contábil, investir em P&D e trabalhar
no regime de lucro real. Um dos objetivos principais da lei é aproximar as universidades e institutos de pesquisa das empresas
aumentando a possibilidade de resultados reais no processo de inovação.
A Lei de Informática concede incentivos fiscais para empresas que tenham por prática investir em Pesquisa e Desenvolvimento nas
áreas de hardware e automação. Esses incentivos fiscais referem-se à redução do IPI em produtos habilitados/incentivados. A
indústria nacional que desejar auferir esses incentivos deve comprovar regularidade fiscal, investimentos efetivos em P&D e atender
a uma lista de produtos especificada na lei.
O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) é o
regime automotivo que tem como objetivo a criação de condições para o aumento de competitividade no setor automotivo, produzir
veículos mais econômicos e seguros, investir na cadeia de fornecedores, em engenharia, tecnologia industrial básica, pesquisa e
desenvolvimento e capacitação de fornecedores. A elevação do padrão tecnológico dos veículos, de suas peças e componentes, bem
como, o aumento da segurança dos mesmos são os objetivos principais do programa. Evidentemente a pesquisa e desenvolvimento
passam a ser ponto básico para a concepção desses objetivos.
Cabe salientar que para o financiamento das atividades de inovação e pesquisa, os órgãos federais como BNDES e SUDENE/BNB têm
sido as principais fontes de recursos.
Do ponto de vista local, o Governo do Estado de Pernambuco visando incentivar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação, instituiu a obrigatoriedade de investimentos nessas áreas por contribuinte do ICMS beneficiário de incentivo fiscal, bem
como o Fundo de Inovação do Estado de Pernambuco - INOVAR-PE.
O setor automotivo e os respectivos insumos e componentes para os estabelecimentos industriais, comércio atacadista de veículos
nacionais ou importados e para as empresas sistemistas são os beneficiários do PRODEAUTO. No caso dos Estabelecimentos
industriais, onde a FIAT/CHRYSLER está inserida, permite que o crédito presumido seja equivalente a 95% do saldo devedor do ICMS
e o diferimento do recolhimento do saldo devedor do ICMS de responsabilidade direta, para o último dia útil do centésimo mês
subsequente ao do respectivo período de apuração, além do diferimento do recolhimento do ICMS incidente na importação de
produto intermediário, embalagem, parte, peça, acessório, componente, matéria-prima e qualquer outro insumo, destinados à
aplicação no respectivo processo industrial.
Como contrapartida para o Desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva automotiva no Estado, o INOVAR-PE, a lei n15063de
setembro de 2013 estabeleceu que as indústrias beneficiadas por programas estaduais de incentivos fiscais, como o PRODEAUTO,
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entre outros, teriam a obrigatoriedade de investir um percentual de seu faturamento em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação.
A esses incentivos e fontes de financiamento, juntava-se também um ambiente econômico e institucional favorável ao dinamismo
tecnológico no Estado de Pernambuco, notadamente na Região Metropolitana do Recife, o que já foi objeto de análise numa seção
anterior deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a crise a partir de 2015, verifica-se que o Centro de P&D tem evoluído em ritmo menor do que o previsto. O número de 300
engenheiros atualmente é menor do que se pensava. A unidade de desenvolvimento do powertrain está em compasso de espera
levando a impactos menores do previsto. Também, promessas feitas como a infraestrura adequada com o Arco Metropolitano para
a logística de escoamento e recepção de materiais e produtos, ou programas de capacitação como a criação do Curso de Formação
de Engenheiros de Classe Mundial, pouco avançam.
Outro aspecto importante a destacar é o questionamento quanto as medidas de proteção industrial advindas dos programas de
incentivo, principalmente o inovar-auto, a lei do bem e a lei de informática. A Organização Mundial do Comércio (OMC) vem
estudando o assunto e pode levar a novos adiamentos do projeto original e de seus impactos previstos.
No entanto deve-se ressaltar que o que já foi instalado tem significância para Pernambuco em uma época de forte crise e retração
em sua indústria.
Pernambuco fez um esforço muito grande para atrair um centro Mundial da FCA. Houve compromissos com capacitação de recursos
humanos, com investimentos em inovação, com concessão de espaços físicos, com articulação de logística. Além disso, contando
com uma base em Tecnologia da Informação reconhecida, passou a ser ponto de referência para a fábrica no setor.
Como contrapartida, a FCA comprometeu-se em criar um Centro de Pesquisa que estivesse fortemente articulado à estratégia
mundial do grupo. Participar-se-ia, não só do desenvolvimento do software embarcado dos produtos, mas também, da lógica dos
motores, do powertrain, da concepção dos novos produtos. Para isso, criou uma Diretoria dê Inovação na fábrica pernambucana,
além de reformular espaços e contratar mais de 400 engenheiros para trabalhar em desenvolvimento.
Infelizmente, a crise atual fez com que se diminuísse, em muito, os investimentos previstos do Estado, nas diferentes áreas. A própria
concepção do Centro de Desenvolvimento parece ter mudado. Passa de uma concepção de Centro Mundial, no máximo para um
Centro adaptativo para mercados específicos, muito mais focado em projetos para o mercado brasileiro e da América Latina. Não
participa assim da definição da estratégia mundial do grupo. O grande avanço notado é em projetos na área de tecnologia da
informação e simulação. Parece que a estratégia atual é a encomenda de produtos específicos, caracterizando-se a ação no Estado,
como um pólo de projetos offshore, mas com uma pequeníssima participação na definição das estratégias do grupo na área de
desenvolvimento de produtos.
Isso faz com que o grupo empresarial repense sua atuação. A Diretoria de Inovação é desativada e a área fica articulada ao Centro
de Betim em Minas Gerais, as ações de desenvolvimento vão se concentrando na área de tecnologia da inovação, e o participar da
concepção dos novos produtos é postergada. Sem dúvida, continuará tendo um impacto significativo na economia pernambucana,
mas não o que se imaginava a princípio.
Algumas ilações a partir desse caso em estudo podem ser apontadas. Uma delas: não é sempre verdade que as empresas
multinacionais mantêm em suas matrizes o “coração” da pesquisa e desenvolvimento. No caso das montadoras, por exemplo, notase alguma descentralização e na economia brasileira vêm sendo instalados Centros de Excelência, não apenas pela FCA (Zorovich,
2016). Outra: para que isso ocorra políticas específicas fazem-se necessárias, a exemplo das que vêm sendo adotadas no Brasil, mas
que podem ser aperfeiçoadas para que sejam mais efetivas no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e a contrapartidas
aos volumosos incentivos oferecidos.
A experiência de Pernambuco ademais mostra que não bastam articulação política e ter uma base favorável de C&T, pois na verdade,
as condições de mercado e as estratégias de inovação da indústria automobilística é que terminam determinando a efetiva
descentralização de centros de pesquisa. Nesse sentido, cabe aos governos locais que negociaram e concederam incentivos,
generosos, diga-se, pressionar politicamente para que as tratativas se confirmem. Nessa direção, trazer projetos de classe mundial
na área de pesquisa e desenvolvimento passa, sem dúvida, por novos investimentos em capacitação de pessoal e infraestrutura
laboratorial, o que, necessitaria de pesados investimentos difíceis de manter em épocas de forte crise econômica, principalmente
em regiões com graves problemas advindos do subdesenvolvimento. Apesar disso, a experiência em andamento é importante em
termos de suas repercussões, mesmo limitadas, mostrando ainda que arranjos mais favoráveis aos países hospedeiros de subsidiárias
podem ser vislumbrados e efetivados.
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ABSTRACT
Higher education institutions are among the most important institutions of the European Union countries. These institutions
contribute, inter alia, to the improvement of the academic training, the creation and dissemination of scientific knowledge and the
promotion of innovation and technological development. Since the 1980s, the proximity between students, at this education level,
in these countries has been reinforced through mobility programs, including the ERASMUS program. This research intends to analyse
the existence of correlations between the characteristics of the different host countries and the ERASMUS student’s flows that they
host. The research question that underlies this study is: The size of the higher education system is related to the characteristics of
the country and the attractiveness of both is proportional? Data used in this research are relating to (i) the characteristics of higher
education systems in European Union countries, ii) ERASMUS student flows, iii) economic e social characteristics of the European
Union countries. In terms of methods, we will use fuzzy systems in order to evaluate the necessary and sufficient conditions to higher
attractiveness of the countries in relation to the ERASMUS student’s flows. Some prior results indicate that the investment in the
higher education system and respective size are relevant variables.
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RESUMO
A contribuição da rede de ensino superior para a economia regional tem sido objeto de investigação nas últimas décadas nos países
desenvolvidos. Apesar das diferentes perspetivas e metodologias utilizadas, os estudos empíricos realizados têm confirmado a grande
importância do ensino superior para o desenvolvimento regional e a redução de assimetrias. A vasta complexidade e diversidade de
papéis que as Instituições de Ensino Superior (IES) integram em si, assim como a grande importância do “Conhecimento” para as
novas indústrias e novos serviços, tornam cada vez mais premente a avaliação do papel do ensino superior no âmbito regional. Num
contexto económico internacional muito competitivo e de grande exigência em termos de “Conhecimento”, é imprescindível
apreender a contribuição do ensino superior em Portugal para o desenvolvimento regional, pois este entendimento permitirá
sustentar as políticas de ciência e ensino superior com vista a uma maior competitividade nacional e regional. Por conseguinte,
realizando uma análise da importância do ensino superior instalado nas regiões portuguesas, pretende-se neste estudo evidenciar
que os efeitos das IES nas regiões portuguesas extravasam o papel das IES como meros agentes económicos consumidores na região,
contribuindo para a criação e consolidação de reais infraestruturas de conhecimento essenciais para o desenvolvimento.
Palavras-chave: Conhecimento, Ensino Superior, Região

CONTRIBUTIONS OF PORTUGUESE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO REGIONAL DEVELOPMENT

ABSTRACT
The contribution of the higher education institutions network for the regional economics has been a subject of research in the last
decades in developed countries. Despite all the different perspectives and methodologies used in these research studies, all the
empirical results sustain the importance of the higher education institutions in the regional development and in the reduction of
asymmetries between regions. The vast complexity and diversity of roles that the Higher Education Institutions integrate, as well as
the importance of “Knowledge” for new kinds of industries and services, make the evaluation of the role of the Higher Education
Institutions on the regional level an important subject. In a highly competitive and high demanding international “knowledge”
context, it’s fundamental to understand the contribution of Portugal´s Higher Education Institutions in its regional development,
because this understanding will justify the implementation of higher education and science politics as a mean to a higher local and
national competitiveness. In as much, by analyzing the importance of the higher education settled in each of Portugal’s regions, we
find evidence that the Higher Education Institutions effects are greater than just economic agents affecting the consumption in the
region. They contribute to the creation and consolidation of knowledge infrastructures that are an essential requisite for the country,
and its regions, development.
Keywords: Higher Education, Knowledge, Regio

1. INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino Superior (IES) ao desenvolverem as atividades de acordo com as suas três grandes funções, criação de
conhecimento, ensino/formação e de ligação com a região (terceira missão), dotam as regiões de competências que permitem
sustentar a competitividade destas no mundo globalizado. Se a partir dos anos 50 do século XX, a criação de novas IES era a resposta
para um desenvolvimento regional mais sustentado pelo acesso das populações ao ensino superior e com a distribuição mais
equilibrada das populações nos países (OECD, 2007). Foi nos anos 90, pela importância atribuída ao capital humano e pela
necessidade de diplomados para uma economia assente em conhecimento, que o papel das IES ganhou uma nova dimensão pelo
impacte que as atividades das IES tinham na competitividade regional.
Atualmente e depois da crise financeira mundial, dado o abrandamento do crescimento económico e da recessão económica que a
maioria dos países viveram ou vivem, a estratégia política dos governos de diferentes países volta a ter um enfoque no conhecimento.
A existência de conhecimento avançado é o pilar da re-industrialização que se está a fazer em muitas organizações e em muitos
países. Esta estratégia de re-industrialização tendo como base as tecnologias digitais está a revolucionar135 a forma de produzir, de
oferecer os bens e serviços à sociedade, como também a forma de consumir.
Por um maior estímulo à aplicabilidade do conhecimento, a chamada abordagem do triângulo do conhecimento (OCDE, 2016),
defende a integração de três vértices: educação, investigação e inovação, nas atividades das IES e das organizações públicas de
investigação para que estas organizações consigam aumentar as suas contribuições para as economias locais e regionais e conduzam
a economia ao crescimento económico.
Dado que a inovação é uma condição para o crescimento económico (OCDE, 2015), a abordagem do triângulo do conhecimento
inspira algumas das políticas públicas de investigação e de ensino superior, pelo que se tenta criar todo um ambiente de inovação
(OCDE, 2015). Neste ambiente devem incluir-se os outputs das IES: os diplomados, a criação de conhecimento e a transferência
tecnológica, assim como a infraestrutura de conhecimento instalada na sociedade, em que se incluem o nível de formação da
população ativa e a capacidade empreendedora da sociedade. Assim a avaliação e o impacte das contribuições das IES presentes nas
135
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regiões sobre o produto regional torna-se uma mais-valia para um melhor entendimento das realidades regionais face aos novos
desafios da re-industrialização.
A temática da avaliação do impacte das IES não é inteiramente nova, a relação das IES com região tem sido amplamente estudada e
realizada com diferentes perspetivas. A perspetiva que tem sido mais utilizada, é a que vislumbra as IES como agentes consumidores
evidenciando a importância que estas têm na procura regional e o impacte que as suas atividades, como agentes consumidores, têm
sobre o produto regional e emprego. Podem-se apontar como exemplos alguns destes estudos: Huggins &Cooke (1997), Rego
(2002),Tavoletti (2007), Yserte & Rivera (2010) e Alves et al (2015). Os estudos realizados nesta perspetiva têm-se relevado de grande
importância para o reconhecimento das IES, por parte do poder político e das populações, tornando-se claro que as IES são partes
interessadas na regiões e têm contribuições fortemente positivas para regiões.
A perspetiva de estudo em que as IES são agentes produtores tem sido menos frequente ao nível dos estudos realizados na temática
do impacte das IES nas regiões. McGregor, Swales, & McLellan (2006) identificaram um “vazio” na literatura sobre a utilização desta
perspectiva, dado o incipiente ou inexistente recurso a esta abordagem nos múltiplos estudos realizados, para estes autores: o
esforço para medir os impactes das IES deveria ser colocado no lado dos outputs: capital humano, conhecimentos gerados pela
criação de empresas e transferência de conhecimento das IES para as empresas.
Depois da evidência de algum “vazio”, atualmente identifica-se uma nova vaga de estudos em que existe a utilização da abordagem
da oferta das IES para avaliar o impacte destas sobre a região, esta abordagem é utilizada nos estudos de Goldstein & Drucker (2006),
Kroll & Schubert( 2014), Drucker (2015) e Valero & Reenen (2016).
Este trabalho está dividido em 6 grandes secções, e depois da introdução, na secção 2 apresenta-se a explicação da abordagem de
estudo utilizada e a justificação da escolha das variáveis, na secção 3 apresenta-se a metodologia utilizada no estudo, na secção 4
são apresentados os resultados da regressão, na secção 5 faz-se a análise dos resultados e na secção 6 são apresentadas algumas
notas finais

2. A AVALIAÇÃO DO IMPACTE DAS IES PORTUGUESAS -UMA ABORDAGEM AMPLA
O ensino superior português é um sistema de ensino disseminado por quase todas as regiões do país (figura 1) e em que são as
“instituições públicas que cobrem a totalidade do território nacional” (Fonseca & Encarnação 2012:20), mas são os institutos
politécnicos públicos que estão mais dispersos pelo território. A distribuição regional do ensino superior em Portugal decalca, no seu
essencial a rede urbana nacional, e de certa forma agrava o desequilíbrio regional (EUA, 2013).

Fonte: Pordata

Figura 1: Distribuição das Instituições de Ensino Superior em Portugal
O ensino superior português, tal como nos outros países europeus, é composto por ensino público e ensino privado, apesar da menor
importância do ensino privado relativamente ao ensino público e existir uma tendência de diminuição dos alunos matriculados no
ensino privado que se tem vindo a registar, conforme se evidencia na figura 2 (em abaixo). É de realçar que no ano de 2016 existiam
por cada 100 alunos inscritos no ensino superior público cerca de 20 alunos inscritos no setor superior privado. Apesar da menor
dimensão do setor privado, este setor não é menosprezável no sistema de ensino superior português, sendo em algumas regiões, o
setor com mais alunos inscritos ou mesmo o único setor presente.
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Fonte: Pordata, elaboração própria

Figura 12: Alunos matriculados no ensino superior privado por cada 100 alunos matriculados no ensino superior público
A estrutura do ensino superior privado português é semelhante a alguns países europeus, como é mostrado em Teixeira, Rocha,
Biscaia, & Cardoso (2013), quer na menor importância que o ensino privado tem face ao ensino público, quer na concentração do
ensino privado em menos regiões e nas regiões com mais população, na especialização de formações136 que atraem mais alunos mas
que envolvem menores custos para as instituições e também numa menor importância da actividade de investigação relativamente
ao ensino público.
Neste contexto, este estudo pretende mostrar os resultados da avaliação do impacte das Instituições de Ensino Superior Portuguesas
nas regiões, considerando todas as instituições, públicas e privadas, e a sua relação com o produto regional (PIBpercapita regional),
considerando as IES como agentes consumidores e agentes produtores, como também considera o próprio ambiente onde as IES
estão inseridas. Assim, no estudo foram utilizadas seis grandes dimensões: a oferta das IES dentro da região, os efeitos da oferta das
IES das regiões vizinhas, a procura das IES na região, efeitos indiretos das IES e o dinamismo e qualidade de vida da região.
Na dimensão da oferta da IES da própria região são consideradas as três funções de base do ensino superior: a criação de
conhecimento, a criação de capital humano (função ensino) e a missão regional é representada pela transferência de tecnologia e
know-how.
Na função de criação de conhecimento, como variável representativa foi considerada a despesa em investigação & desenvolvimento
(I&D) realizada pelas IES, tal como é utilizado em Goldstein & Drucker (2006) e em Drucker (2015). Na função de criação de capital
humano foram utilizadas duas variáveis: o total de diplomados e a proporção de diplomados em ciências, tecnologia e saúde face ao
total dos diplomados, a distinção destes diplomados face aos outros é justificada por se considerarem formações mais “aptas” para
entrarem no mercado de trabalho.
Enquanto na transferência de tecnologia, a variável representativa foi o pedido de patentes das IES ao Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual. Na dimensão de efeitos da oferta das IES das regiões vizinhas foram utilizadas duas variáveis: total de
diplomados das IES das regiões vizinhas e diplomados das. regiões vizinhas em ciências, tecnologia e saúde.
Na dimensão da procura, as IES são consideradas como intervinientes no lado da procura e foram consideradas as seguintes variáveis:
despesas correntes das IES públicas por população residente, o número de alunos inscritos por IES, e o número de docentes. As
despesas das IES dão-nos a perspetiva das instituições como compradoras dos bens e serviços necessários para realização das suas
atividades e neste caso em particular dá-nos a alguma perspectiva da contribuição do Estado para as IES (nomeadamente para as
públicas)
O número de alunos inscritos nas IES numa região constitui uma componente da procura, por todo o consumo associado: quer pela
aquisição de bens e serviços relacionados com as tarefas académicas, quer pelas despesas na alimentação/estadia e também nas
despesas em tempos de lazer e diversão. Por outro lado, os docentes introduzem algum dinamismo pelo lado da procura na região,
apesar de serem um grupo minoritário nas regiões, são um grupo maioritário nas actividades das IES e mas têm salários mais elevados
que a média da população como referem Kroll & Schubert (2014).
Nos efeitos indiretos das IES foram consideradas três variáveis: a proporção da população empregada com formação de ensino
superior, o total de patentes comerciais e o número de empresas nascidas em setores de alta e média tecnologia. O número de
patentes na região é a variável que mede a capacidade das empresas aplicarem conhecimento aos seus processos produtivos, e dános uma indicação do grau de desenvolvimento tecnológico na região e da capacidade absorção e aplicação dos conhecimentos.
O número de nascimentos de empresas em setores de alta e média tecnologia reflete o empreendedorismo com a ligação a setores
inovadores e a transferência de conhecimentos das IES para as empresas.
O nível educacional da população também pode contribuir para o sucesso económico regional (Goldstein & Drucker, 2006), a
capacidade de absorção dos efeitos da oferta das IES está fortemente dependente das habilitações da população, assim a variável
população empregada por conta de outrem com ensino superior em cada região, ilustra a presença do capital humano na região e
que é a base para a existência da infraestrutura de conhecimento da região.
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Na parte do dinamismo da região foram consideradas seis variáveis: a primeira é o número de pessoas empregadas por conta de
outrem, que é utilizada como proxy das economias de aglomeração como em Goldstein & Drucker (2006). A segunda variável é a taxa
de crescimento populacional de cada região, as regiões com crescimentos da população mais rápido, poderão ter maiores
oportunidades de desenvolvimento económico (Goldstein & Drucker, 2006). E a terceira variável é a plataforma de transportes, que
é a proxy da centralidade da região, como refere Muscio (2013) a proximidade geográfica é determinante na transferência de
conhecimento. Ainda na ótica centralidade da região foi considerado o número de regiões com que cada região tem fronteira,
indicando a vizinhança de cada região.
As últimas variáveis consideradas nesta dimensão permitem evidenciar a estrutura económica da região e são a proporção do VAB
da indústria e a proporção do VAB serviços, o setor da indústria é o setor com mais capacidade para apropriar conhecimentos mais
avançados e tecnologias (Drucker, 2015) permitindo assim que as funções da criação de conhecimento e de transferência de
tecnologia das IES sejam apropriadas na região.
Quanto às variáveis de qualidade de vida foram consideradas: número de médicos por 1000 habitantes e crimes por 1000 habitantes.
A qualidade de vida tem influência no dinamismo económico de uma região, quer pela atracção de empreendedores, quer pela
retenção e captação de trabalhadores muito qualificados (Goldstein & Drucker, 2006).

3. METODOLOGIA E BASE DE DADOS
A metodologia adotada para avaliar a importância e o impacte das IES portuguesas sobre o PIB percapita regional foi o modelo de
dados em painel, metodologia esta que também já foi adotada para estudos semelhantes em Kroll & Schubert (2014) e em Valero &
Reeen (2016).
A equação que especifica o modelo econométrico utilizado é a seguinte:

𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑑𝑒𝑠𝐼𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑑𝑖𝑝𝑙𝐶𝑇𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑙𝑑𝑜𝑐𝑖𝑡 +
𝛽6 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝐼𝐸𝑆𝑝𝑢𝑐𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑙𝑑𝑖𝑝𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑙𝑑𝑖𝑝𝑐𝑉𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑡𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑙𝑝𝑎𝑡𝑐𝑜𝑚𝑖𝑡 +
𝛽12 𝑉𝐴𝐵𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡 +𝛽13 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽15 𝑡𝑐𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝛽16 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑖𝑡 + 𝛽16 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝛽17 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑡 + 𝛽18 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡 +
𝛽19 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; 𝑡 = 1,2, … 8 𝑖 = 1,2, … 30 (1)
Na equação, existem variáveis que estão em logarítimos naturais e outras variáveis estão em rácios ou taxas permitindo a
interpretação destes resultados como elasticidades ou semi-elasticidades.
O software utilizado foi o programa STATA 12.0, as variáveis utilizadas nas regressões estão identificadas no quadro 1 e as estatísticas
descritivas no quadro 2. O painel de dados utiliza a informação e de 2004 a 2011, para as 30 regiões (NUTS III) e para todas as variáveis
utilizadas, o modelo de dados em painel é, portanto, um modelo balanceado strongly balanced, em que todas as unidades crosssection tem informação para todos os anos.
Para realizar esta metodologia foi construída uma base de dados com informação para as 30 NUTS III 137 do território português,
também a existência de estabelecimentos de ensino superior em todas as NUTS III, com exceção do Pinhal Interior Sul, permitia a
aferição ao nível regional da importância das IES para a região.
A construção da base de dados assentou num processo de recolha de dados, via web, para as variáveis escolhidas, para o máximo de
horizonte temporal disponível e para cada NUTS III e nos casos de indisponibilidade pública de dados foram realizados pedidos às
entidades responsáveis pela informação necessária. Os dados foram recolhidos maioritariamente em folhas de cálculo, apesar de
terem existido algumas recolhas em ficheiros não alteráveis, o processo de recolha de dados foi moroso e exigente.
Quadro 15- Síntese das variáveis
Variáveis dependente
lpibpcn

Logarítimo natural do Produto Interno Bruto percapita (a preços constantes)

Variáveis independentes
ldespID1
diploCTS
ldiplom
lpaties
lfront
lempreg
tcpop
VABind
VABser
lempetc
popES
lpatcom
crime
medico
transp
alunTP
ldipviz
ldipcV
ldoc
descrIESpubpc

Logarítimo natural da despesa em I&D do ano anterior
Proporção de diplomados em C+T+S
Logarítimo natural do total de diplomados
Logarítimo natural de patentes das IES
Logarítimo natural de regiões de fronteira
Logarítimo natural de emprego total
Taxa de crescimento da população
Proporção do VAB de serviços
Proporção do VAB da indústria
Logarítmo natural do número de empresas nascidas em setores de alta e média tecnologia
Proporção de população com ensino superior na população empregada
Logarítimo natural de patentes comerciais
Crime por 1000 habitantes
Médicos por 1000 habitantes
Tipo de plataforma de transportes
Total de alunos inscritos no ensino superior por habitante
Logarítimo do número total de diplomados nas regiões vizinhas
Logarítimo do número de alunos diplomados nas regiões vizinhas em C+T+S
Logarítimo do total de docentes
Despesas correntes das IES públicas por habitante

Fonte : elaboração própria
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Quadro 16-Estatisticas descritivas
Média Desvio Padrão
Variável dependente
lpibpcn
Variáveis independentes
ldespID1
diploCTS
ldiplom
lpaties
lfront
lempreg
tcpop
VABind
VABser
lempetc
popES
lpatcom
crime
medico
transp
alunTP
ldipviz
ldipcV
ldoc
descrIESpubpc

Mínimo

Máximo

9.50

0.27

9.01

10.22

7.93
0.40
6.31
0.66
1.54
4.67
-0.23
0.66
0.29
3.70
10.09
0.90
33.01
2.55
1.77
0.03
7.97
7.15
6.00
151.74

3.09
0.14
1.97
1.08
0.50
0.92
0.63
0.09
0.10
1.24
3.80
0.96
8.97
2.08
0.67
0.02
2.31
2.13
1.73
148.26

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.68
-1.54
0.41
0.13
0.00
3.50
0.00
19.80
0.60
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12.84
0.80
9.92
4.32
2.20
7.07
1.33
0.86
0.53
7.16
27.90
3.56
72.20
12.80
3.00
0.11
10.17
9.27
9.46
690.29

Fonte: elaboração própria

4. RESULTADOS DAS REGRESSÕES
Os resultados dos estimadores: método do mínimos quadrados ordinários (pool OLS), efeitos fixos e efeitos aleatórios para o modelo
que considera todas as variáveis anteriormente descritas são apresentados no quadro 3, o teste de aderência global de cada modelo
estimado com os três estimadores utilizados, permite dizer-se que o modelo é globalmente aderente para cada um dos estimadores.
Com o estimador de efeitos fixos, foi realizado o teste de efeitos fixos, em que é considerada a hipótese nula 138 de que os efeitos
regionais são iguais a zero e pelos resultados do teste- F, rejeitou-se a hipótese nula evidenciando-se a significância dos efeitos
regionais, pelo que o estimador MQO (pool OLS) não é o estimador consistente e deverá ser tido em consideração os efeitos das
regiões.
Comparando os resultados do modelo de efeitos aleatórios com o modelo de efeitos fixos, quadro 1, verifica-se que os dois modelos
têm em comum as seguintes variáveis significativas: ldiplom, ldipviz, ldipcV alunTP, descreIESpubpc, lpatcom, popES, VABind, mas é
de realçar que as variáveis: lfront (fronteira com as regiões vizinhas) e transp (plataforma de transportes) não são omitidas pelo
estimador de efeitos aleatórios, dado que este modelo não omite as variáveis que não variam com o tempo, permitindo assim que a
variável transp seja significativa.
Com os resultados dos estimadores de efeitos fixos e efeitos variáveis, realizou-se o teste de Hausman, e perante a rejeição da
hipótese nula, de que não existe correlação entre efeitos específicos não observáveis e variáveis explicativas, o estimador adotado é
o estimador de efeitos fixos. Assim com o estimador de efeitos fixos são consideradas as evoluções das variáveis dentro da própria
região, uma vez que este estimador considera as diferenças face à média da variável dentro da região e por isso são omitidas as
variáveis que se mantém constantes.
Quadro 17- Resultados das regressões com os estimadores: OLS, Efeitos fixos e Efeitos aleatórios
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Variável Dependente: PIB regional percapita
OLS
-0.0002
(0.0070)

Despesa em I&D

Efeitos Fixos
-0.0032
(0.0020)

Efeitos aleatórios
-0.0033
(0.0022)

Diplomados em C+T+S

-0.2884 ***
(0.0808)

0.0037
(0.0267)

-0.0076
(0.0286)

Total de diplomados

0.0296
(0.0182)

0.0087 *
(0.0049)

0.0106 **
(0.0053)

Patentes das IES

-0.0294 **
(0.0139)

-0.0029
(0.0035)

-0.0026
(0.0038)

Alunos inscritos no ensino superior

2.3148 **
(1.1584)

2.1873 **
(0.9076)

2.7504 ***
(0.9168)

Total de docentes

-0.0796 ***
(0.0253)

-0.0106
(0.0184)

-0.0241
(0.0178)

Despesas correntes das IES públicas

0.0002 **
(0.0001)

0.0001 ***
(0.0000)

0.0001 ***
(0.0000)

Total de diplomados nas regiões vizinhas

-0.0312
(0.0646)

-0.0778 **
(0.0364)

-0.1232 ***
(0.0345)

Diplomados nas regiões vizinhas em C+T+S

-0.0343
(0.0734)

0.0857 ***
(0.0268)

0.1113 ***
(0.0272)

Criação de empresas

0.0325
(0.0270)

-0.0009
(0.0069)

0.0033
(0.0074)

População com ensino superior

0.0502 **
(0.0048)

0.0069 ***
(0.0021)

0.0068 ***
(0.0021)

Patentes comerciais

0.0090
(0.0159)

-0.0073 **
(0.0039)

-0.0078 *
(0.0042)

VAB de serviços

-4.0499 ***
(0.3689)

-0.1078
(0.2661)

-0.2182
(0.2685)

VAB da indústria

-2.8323 ***
(0.3390)

1.2183 ***
(0.2275)

1.0369 ***
(0.2346)

Taxa de crescimento na região

0.1854 ***
(0.0292)

-0.0012
(0.0084)

0.0038
(0.0089)

Emprego total

0.0552
(0.0378)

0.0875
(0.0695)

0.0463
(0.0474)

Regiões de fronteira

0.0727 **
(0.0371)

0.0000
(omitted)

-0.1363
(0.0830)

Plataforma de transportes

0.0907 ***
(0.0287)

0.0000
(omitted)

0.1600 **
(0.0674)

Médicos

0.0005
(0.0098)

-0.0116
(0.0123)

-0.0065
(0.0112)

Crime

-0.0029
(0.0020)

0.0003
(0.0008)

0.0003
(0.0008)

Constante

12.7847 ***
(0.3299)

8.7399 ***
(0.4443)

9.1951 ***
(0.2913)

F, Wald, test
R^2
N
Teste de efeitos fixos
Hausman Test = 0.0000

40.55
0.7874
240

16.76
0.611
240
213.14

274.28
240

Notas: *** significância a 1%, ** significância a 5%, * significância a 10%

5. ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste estudo em que o PIBpercapita é variável dependente, as funções de criação de conhecimento e de transferência de tecnologia
não conseguem ser evidenciadas, a variável ldespID1 que representa a despesa em I&D e a variável lpaties, que representa os pedidos
de patentes das IES não são variáveis significativas. Esta situação pode acontecer por as funções de criação de conhecimento e de
transferência de tecnologia não estarem ainda fortemente incorporadas em todas as IES portuguesas, o que se indiciava na base de
dados, quer pelo valor diminuto das despesas de I&D na maioria das IES e na inexistência de pedidos de patentes da maioria das IES
portuguesas.
Por outro lado, é ainda de ressalvar que as variáveis utilizadas, podem não ser as mais adequadas para o sistema de ensino superior
português, uma vez que estas funções podem estar mais incorporadas nas IES do que as variáveis adotadas conseguem captar. A
utilização de outras variáveis, como o número de publicações para a criação de conhecimento ou as transferências de fundos de
empresas para as IES para a função de transferência de tecnologia, utilizadas em Kroll (2014), não são ainda possíveis de fazer uso
para Portugal dada a inexistência de centralização destas informações.
Ainda na perspetiva da dimensão da oferta das IES, a função de ensino é evidenciada através da variável ldiplom que é significativa
e tem uma relação positiva com o PIB regional percapita, mas o mesmo não acontece para a variável de diplomados em ciências,
tecnologia e saúde. Assim se número de diplomados de todas as áreas de formação aumentarem 1% na região, o PIB percapita
regional aumentará 0.009%, mantendo todas as outras variáveis constantes, para um nível de significância de p<0.1.
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Ainda assim, ao nível da dimensão de efeito das IES das regiões vizinhas, a variável ldipcV (diplomados em ciências, tecnologia e
saúde das IES das regiões vizinhas) é significativa e tem relação positiva com PIB percapita da região, o que contribui para a evidência
de que função de ensino das IES em Portugal ultrapassa as fronteiras de cada região e os seus efeitos estendem-se além da unidade
territorial, podendo, aliás estes efeitos serem negativos como é evidenciado pela variável ldipviz (diplomados de todas as formações
das IES das regiões vizinhas) ao ser significativa e ao ter relação negativa com o PIBpercapita.
Se o número de diplomados em Ciências, Tecnologia e Saúde nas regiões vizinhas aumentar 1%, o PIB percapita aumenta 0.09%,
mantendo todas as outras variáveis constantes para um nível de significância p<0.01. Enquanto, se o número de diplomados de todas
as formações áreas científicas das regiões vizinhas aumentar 1%, o PIB percapita regional diminuirá 0.08%, mantendo todas as outras
variáveis constantes para um nível de significância de p<0.05.
Na dimensão dos efeitos indiretos das IES evidencia-se a importância da variável popES (proporção da população empregada por
conta de outrem com formação de ensino superior), esta variável é significativa e tem relação positiva com o PIB regional percapita.
A variável lemptec (nascimento de empresas de alta e média tecnologia) não é evidenciada como variável significativa e a variável
lpatcom (patentes comerciais registadas) apesar de significativa apresenta relação negativa com PIBpercapita.
Evidencia-se assim que a população empregada com formação de ensino superior é de grande importância na infraestrutura de
conhecimento regional em Portugal e daí a contribuição positiva para produto regional. assim se a população com habilitação
superior empregada por conta de outrem aumentar 1% na região, o PIB percapita regional aumenta 0.7%, mantendo todas as outras
variáveis constantes para um p<0.01.
A não evidência da mesma importância das empresas nascentes de alta/média tecnologia e das patentes comerciais na ligação com
o produto regional, é coerente com os resultados dos efeitos da oferta das IES, em que as funções de criação de conhecimento e de
transferência de tecnologia, não foram evidenciadas neste horizonte temporal.
Pelo que nas regiões portuguesas, nomeadamente na infraestrutura de conhecimento regional, evidencia-se a preponderância do
ensino e da formação como o canal privilegiado para a absorção e transferência de conhecimento para a economia, pelo que a
continuidade de medidas de incentivo à formação ao longo da vida para população empregada e desempregada, assim como a
existência de políticas de emprego para as pessoas com formação de ensino superior terão resultados impactantes ao nível do
crescimento económico.
Não obstante, as políticas anteriores estarem mais diretamente ligadas ao emprego por conta de outrem, a criação de empresas de
alta tecnologia e a existência de patentes dependem da presença de “Conhecimento” e da fundamental formação da população, pelo
que um maior esforço ao nível da formação se refletirá num tecido empresarial mais dinâmico e com maiores capacidades de
adaptação à nova estratégia de re-industrialização baseada nas tecnologias digitais.
Nas variáveis do dinamismo regional destaca-se a importância da variável VABind (proporção do VAB industrial), que é uma variável
significativa e com relação positiva com o PIB percapita regional. Se a proporção do VAB da indústria nos setores de atividade
aumentar 1% na região, o PIB percapita regional aumentará 1,2%, para um p<0.01
É interessante realçar que entre os setores de atividade, a indústria é o setor que mais rapidamente absorve novos conhecimentos
e novas tecnologias, pelo que a indústria ao ter uma forte componente de “Conhecimento”, maior será o impacte sobre o produto
regional, dado o elevado valor acrescentado desta indústria de conhecimento e pelo arrasto que realiza dos outros setores de
atividade, inclusive o incentivo à produção de mais inputs pelas IES que possam contribuir para as novas formas de produção e de
organização.
Neste estudo, a utilização da metodologia de dados em painel, confirma a importância da dimensão dos efeitos da procura das IES
na região para o produto regional, com as variáveis alunTP (alunos inscritos por população residente) e descreIESpubpc (despesas
correntes das IES públicas por população residente) que são variáveis significativas e com relação positiva com o PIB percapita da
região. Assim se o número de alunos inscritos no ensino superior por população residente, aumentar um aluno por cada 1000
habitantes, o PIB percapita regional aumentará 0.21%, mantendo todas as outras variáveis constantes, para um nível de significância
de p<0.01. E no caso das despesas correntes das IES públicas aumentarem um euro por cada habitante, o PIB percapita aumentará
0.01%, mantendo todas as outras variáveis constantes para um p<0.01.
O quadro 4 apresenta a síntese dos resultados com as variáveis significativas e suas respetivas dimensões, neste quadro realça-se a
importância que a função ensino tem para a região, quer seja realizada por IES dentro da região, quer fora da região ou mesmo que
tenha sido realizada noutro tempo e noutra região, como é o caso da população empregada com ensino superior, evidenciando-se a
clara influência do capital humano para o aumento do produto regional. É também de enfatizar a importância da variável da
proporção do VAB industrial, pelo forte impacte que tem sobre o crescimento do PIB regional e também pelos efeitos de sinergia
que desencadeia na economia.
Quadro 18 -Síntese de resultados

Pr
od
uç
ã

o

A)

+

EFEITOS DA OFERTA
DAS IES

EFEITOS DA PROCURA
DAS IES

EFEITOS DAS IES FORA EFEITOS
DA REGIÃO
DAS IES

Diplomados

Alunos inscritos no
ensino superior
Despesas correntes das
IES públicas

Diplomados(C+S+T)

-

INDIRETOS DINAMISMO E
QUALIDADE DE VIDA

População empregada
com formação superior

A proporção do VAB da
indústria no total do VAB

Diplomados

6. NOTAS FINAIS
A abordagem global do papel das IES na região através de metodologias com recurso a modelos econométricos revela novas ligações
entre variáveis que são importantes para uma gestão mais sustentada do ensino superior e das regiões. Contudo, para existir esta
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possibilidade de utilização de novas metodologias é necessário uma maior centralização e disponibilização de informação, assim
como uma recolha mais efetiva de dados ao nível da criação de conhecimento e da ligação com a região, para que a partir daí se
possam ensaiar novas métricas de modo a permitir uma melhor captação da realidade.
Com base no estudo realizado e no período analisado, é evidenciado a importância preponderante que a função de ensino tem para
a economia regional, relevando-se o ensino superior português como um importante produtor de inputs (capital humano) para as
novas atividades económicas assentes em tecnologias digitais. Por outro lado, a não evidência das funções de criação de
conhecimento e da transferência de conhecimento/know-how, suscita algumas questões: será que estas funções estão incorporadas
nas IES Portuguesas ou as variáveis utilizadas não conseguem captar esta incorporação, não existindo respostas a estas questões
neste trabalho, poderão vir a ser respondidas em trabalhos futuros, utilizando novas métricas.
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RESUMO
Durante as últimas quatro décadas, o Submédio do São Francisco vem sendo alvo de fortes investimentos públicos voltados à
agricultura irrigada, gerando intensos impactos sociais e econômicos, tanto na área agrícola, quanto no meio urbano. O Vale do São
Francisco é hoje o maior produtor e exportador de uvas sem sementes do Brasil, mais de 90% de toda essa uva aqui produzida é
exportada. Neste contexto, o presente trabalho identifica a importância da produção e exportação de uvas sem sementes para o
crescimento/desenvolvimento desse Vale, verifica o quanto essa prática transformou e multiplicou as oportunidades de negócios na
ultima década, gerando empregos diretos, indiretos e incremento na renda desta Região, para tal, adota a RIDE Petrolina-Pe, JuazeiroBa como a região a ser estudada. O estudo adota a pesquisa exploratória, descritiva, através da abordagem qualitativa, utilizando-se
de meios quantitativos. Inicialmente realiza uma pesquisa bibliográfica e em fontes secundarias, e encerra a análise com um estudo
de caso sobre a produção, comercialização e oportunidades de negócios utilizando-se de dados publicados pelo IBGE, Rais, PNUD,
Mdic, Valexport, e outros. A pesquisa tem como início uma revisão sobre a evolução do pensamento econômico regional, discorre
sobre os modelos clássicos e as teorias de desenvolvimento regional que tratam dos fatores de aglomeração ocorridas a partir da
década de 1950, enfatiza o mecanismo dinâmico de auto reforço e externalidades associadas à aglomeração industrial, o conceito
de polos de crescimento proposto por Perroux, perpassa por Shumpeter, Myrdal, Hirschman, e finaliza expondo a lógica da base
exportadora de Norton a qual ele defende o desenvolvimento regional a partir do surgimento de uma atividade exportadora baseada
em fatores locacionais específicos traçando a evolução da produção. Para a análise e discursão do tema proposto utiliza-se de estudo
de caso nos municípios do território da RIDE mostrando indicadores econômicos, sociais e educacionais obtidos por municípios.
Conclui sinalizando que a política de investimento no Vale associado a um produto de grande aceitação internacional, a uva sem
semente, nos municípios que fazem parte da RIDE Petrolina-PE Juazeiro-BA contribuíram para o atual estado de desenvolvimento do
Vale, mas também que os números apontam para uma necessidade de novas pesquisas e políticas para este segmento econômico.
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VITICULTURE IN REGIONAL DEVELOPMENT: PRODUCTION, EMPLOYMENT AND INCOME IN THE VALE DO SÃO FRANCISCO
ABSTRACT
During the last four decades, the Submedia of São Francisco has been the target of strong public investments aimed at irrigated
agriculture, generating intense social and economic impacts, both in the agricultural area and in the urban environment. The São
Francisco Valley is now the largest producer and exporter of seedless grapes in Brazil, more than 90% of all grapes produced here are
exported. In this context, the present work identifies the importance of the production and export of seedless grapes for the growth
/ development of this Valley, and it verifies how this practice has transformed and multiplied the business opportunities in the last
decade, generating direct, indirect and increased income For this purpose, adopts RIDE Petrolina-Pe, Juazeiro-Ba as the region to be
studied. The study adopts exploratory, descriptive research through the qualitative approach, using quantitative means. Initially it
carries out a bibliographical research and in secondary sources, and closes the analysis with a case study on the production,
commercialization and business opportunities using data published by IBGE, Rais, PNUD, Mdic, Valexport, and others. The research
begins with a review on the evolution of regional economic thinking, discusses the classic models and theories of regional
development that deal with the agglomeration factors that occurred from the 1950s, emphasizes the dynamic mechanism of selfreinforcement and associated externalities To industrial agglomeration, the concept of growth poles proposed by Perroux, runs
through Shumpeter, Myrdal, and Hirschman, and ends by exposing the logic of Norton's export base, which he advocates for regional
development from the emergence of a factor-based export activity Specific locations by tracing the evolution of production. For the
analysis and discursion of the proposed theme, a case study is used in the municipalities of RIDE territory showing economic, social
and educational indicators obtained by municipalities. It concludes by pointing out that the investment policy in the Valley associated
to a product of great international acceptance, the seedless grape, in the municipalities that form part of RIDE Petrolina-PE JuazeiroBA contributed to the current state of development of the Valley, but also that the Figures point to a need for new research and
policies for this economic segment.
Key words: Regional development; Exports; Job market; Region pole.

1. INTRODUÇÃO
Até os anos de 1960 a agricultura era vista por alguns formuladores de politica econômica como elemento passivo e dependente de
estímulos econômicos do meio urbano ou mesmo do setor público. Era uma visão inspirada na industrialização soviética, na ideia do
“viés urbano”, anos de 1920 e 1930 a qual defendia que enquanto os recursos fluíam para a indústria, ocorria um intenso fluxo
migratório, deslocando a “pobreza” do meio rural para as cidades.

2. O PENSAMENTO ECONOMICO REGIONAL: CONCEITOS E REFLEXÕES
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De acordo com Cavalcante (2008) não existe uma abordagem única teórica em economia regional, e sim uma diversidade de visões
que tentam capturar toda a diversidade dos fenômenos econômicos no espaço. A produção teórica em economia regional publicada
pelos principais autores entre o século XIX e meados do século XX apontam dois blocos teóricos: o conjunto de teorias clássicas da
localização e as teorias de desenvolvimento regional com ênfase nos fatores de aglomeração.
O conjunto de autores incluídos nos modelos clássicos de localização enfatizam as decisões do ponto de vista da firma, combinam os
fatores de produção, os custos de transporte e a distancia dos mercados, atribuem importância fundamental aos custos de
transportes na determinação da localização de um determinado investimento (Liberato, 2008). De uma forma geral, as externalidades
decorrentes da aglomeração de atividades numa determinada região são desprezadas são: Von Thunen (1826), Weber (1909),
Christaller (1933), Isard (1956).
O conjunto de teorias de desenvolvimento regional que enfatizava algum tipo de mecanismo dinâmico resultante de externalidades
associadas á aglomeração industrial, inspirados em Marshall e Keynes, surgiram na década de 1950 e que de uma forma geral
enfatizam, de alguma forma de desenvolvimento de espaço subnacionais, conforme Cavalcante (2008) são: Perroux(1955), Myrdal
(1957), Hirschman (1958) e Norton (1959). Segundo Cappelo (2008), esse conjunto de teorias diferem na forma de análise do objeto
coexistente, teorias do crescimento ou desenvolvimento regional, quando considerado o crescimento regional a teoria é
essencialmente macroeconômica, procura explicar as taxas de crescimento agregado dos salários e do emprego, já as teorias de
desenvolvimento regional publicadas adotam enfoque territorial e comportamental ao identificarem os elementos tangíveis e
intangíveis do processo de crescimento e desenvolvimento socioeconômico nas regiões ou territórios.
2.1 O conjunto de teorias clássicas da localização
Com relação aos autores que contribuíram para a consolidação dos estudos sobre as teorias da localização, em 1826, com apenas 20
anos, Von Thunen foi o precursor da economia espacial em sua obra clássica O Estado Isolado. Em 1909, Alfred Weber publicou o
livro Úber den Standort der Industrien que explicou as razões quanto a decisão de implantação das industrias partindo da ponderação
de três fatores: o custo do transporte de matérias primas e produtos, a localização da mão de obra, e aos fatores de aglomeração ou
de desaglomeração (FERREIRA, 1989b, p. 78).
Na sequencia surge o conceito da centralidade urbana por Walter Christaller, em seu livro Die Zentralen Orte in Suddeutschland
procurou determinar o formato das áreas de mercado em que todos os consumidores são atendidos e a distancia em relação às
firmas, a ideia é de que a concentração urbana surge a partir de atividades que necessitam de produção em larga escala,
principalmente de serviços. A pridução passa a se organizar em “lugares centrais” onde os espaços se organizam e, éreas polarizadas
pelas maiores aglomerações (CAVALCANTE, 2008)..
Com a publicação do norte-americano Walter Isard, Location and Space Economic, ocorreu a revisão e a síntese da escola clássica de
localização. Isard percebendo a necessidade de incorporação de novas disciplinas à análise, integrou o modelo de Thunen (1826) com
a microeconomia, partindo da ideia de maximização do lucro e minimização dos custos propõe uma linha de pensamento que
convencionou chamar de regional Science. E então, vários autores passaram a propor novos fatores de localização com o objetivo de
aumentar o grau de adequação a realidade, no caso brasileiro, em seu livro Mota (1960) define cinco fatores de orientação industrial:
i) orientação para a matéria prima; ii) orientação para o mercado; iii) orientação para a mão de obra; iv)orientação para a energia; e
v) orientação não especificamente definida.
As teorias de localização estão centradas na investigação sobre as escolhas das firmas e empresas quanto a sua instalação, bem como
analisar as disparidades quanto a distribuição espacial das atividades, e assim entender os desequilíbrios e a hierarquia territorial.
A partir de 1950, as teorias de desenvolvimento regional passam a enfatizando mecanismos dinâmicos de auto-reforço resultantes
de externalidades em razão de aglomerações industriais, diferentes das decisões que ocorriam nas teorias clássicas da localização
que tomavam decisões em função do ponto de vista da firma, desprezando esses efeitos. (CAPELLO, 2008). Seriam aglomerações de
atividades que passaram a existir em razão do crescimento de atividades inicialmente existente, e portanto de crescimento.
2.2 Teorias de desenvolvimento regional que tratam dos fatores de aglomeração a partir da década de 1950
A corrente teórica dos pólos de crescimento originalmente proposto por François Perroux (1955) o qual o foco são os processos de
localização e de acumulação, parte das proposições apresentadas por Schumpeter (1911) a respeito do papel desempenhado pelas
inovações na dinâmica capitalista. Os polos são gerados pela dominação e interdependência de industrias que ele determinou de
motrizes e movidas, onde as motrizes são representadas por empresas ou um grupo de empresas que têm a capacidade de aumentar
as vendas e as compras de serviços de outras industrias, ao aumentar suas próprias vendas, e as industrias movidas, que são aquelas
que tiveram suas vendas aumentadas em função de industrias motrizes.
Essas industrias tendem a se aglomerar em determinada área geográfica e exercem influencia nesta área, não afetando o conjunto
da economia, desta forma, o crescimento não ocorre simultaneamente em toda parte, de forma homogênea no espaço, mas
“manifesta-se em pontos ou polos de crescimento, com intensidades variáveis, expande-se por diversos canais e com efeitos finais
variáveis sobre toda a economia” Perroux (1955, p.146). Essa polarização pode ocorrer em função de motivos técnicos, econômicos,
psicológicos e geográficos.
Peroux (1955, p. 154) defende a ideia de que um polo industrial complexo seria capaz de “modificar seu meio geográfico imediato”
em razão da intensificação das atividades econômicas resultantes do surgimento e encadeamento de novas necessidades coletivas,
além de que, ele destacou o papel do Estado na economia como forma de estimular a dinâmica da industrias motrizes (PERROUX,
1981).
Seguindo a sequencia dos teóricos que contribuíram para a evolução do pensamento econômico regional, Gunnar Myrdal (1857) em
sua “teoria da causação circular e cumulativa” indicou que as razões pelas quais as economias regionais tenderiam a divergir ao longo
do tempo eram provenientes do fato de que haveria “mecanismos” que ao serem iniciados, seriam mutuamente reforçados pelo
mercado e conduziriam a região a resultados divergentes. De acordo com Myrdal (1957), um surto de crescimento em uma
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determinada região despertaria os recursos produtivos, e esta passaria a atrair recursos produtivos (trabalho, capital e espirito
empreendedor) de outras regiões, novos empreendimentos trariam mais lucros e mais poupança.
Myrdal (1957, p. 42) argumenta que “o jogo das forças de mercado opera no sentido da desigualdade”. Defende a intervenção do
Estado para conter as forças do mercado e assim reduzir os níveis de desigualdade. Sua teoria procurou explicar a natureza desigual
do desenvolvimento econômico e a heterogeneidade entre as regiões dentro do mesmo país. Afirmou que uma das formas de
amenizar as forças de mercado e atenuar as desigualdades era a intervenção regional através de politica pública para estimular uma
maior igualdade nas economias regionais. Denomina os resultados perversos de uma região sobre as demais como “efeitos de
retroação (backwash effects) e o seu oposto como “efeitos difusão” (spread effects), centrífugos, que transbordam para regiões mais
atrasadas.
Opostamente a Mydal, que vê na desigualdade um problema, Hirschman (1958) considera a desigualdade como um requisito ao
processo de desenvolvimento. Hirschman (1958, p.18) defendeu que “Os recursos e circunstancias cuja existência se demonstrava
necessária ao desenvolvimento econômico não são nem escassos nem tão difíceis de obter desde que o desenvolvimento econômico
primeiro se manifeste”. Para ele o crescimento econômico só será lançado por meio de uma sequencia de desajustes. Nos termos do
próprio Hirschman (1958, p.36), “... as desigualdades internacionais e inter-regionais de crescimento são condições inevitáveis e
concomitantemente do próprio processo de crescimento”.
E finalmente, a teoria de desenvolvimento regional de Douglass North (1955) da base exportadora, ela discorda quanto ao fato da
região ter que passar por vários estágios, Norton sustenta que o crescimento de uma região está intimamente ligado “ao sucesso de
suas exportações e pode ter lugar, ou como um resultado da posição melhorada das exportações existentes relativamente às áreas
competidoras, ou como um resultado do desenvolvimento de novas exportações”
Na teoria da localização tradicional, o autor observa que o processo de desenvolvimento regional europeu é explicado a partir de
certas fases pelas quais passaram algumas regiões do continente, tendo inicio com um estágio de subsistência, segundo um rápido
processo industrial, depois graças ao comércio inter-regional observa-se uma maior produção “forçando” a região se industrializar,
e por fim uma região se especializada em produtos para exportação. Mas argumenta que as etapas seguidas na Europa referentes
ao processo de desenvolvimento regional, não se aplica a outras experiências como a das América (TIEBOUT, 1977, P. 315,316)
Norton descreve o desenvolvimento a partir de uma atividade de exportação baseada em fatores locacionais específicos. As
atividades de exportações induz o surgimento de polos de distribuição e cidades que operam atividades de processamento industrial
e serviços associados ao produto de exportação.
2.2.3 a lógica da base exportadora de Norton a qual ele defende o desenvolvimento regional a partir do surgimento de uma atividade
exportadora baseada em fatores locacionais específicos traçando a evolução da produção nos projetos de irrigação.

4- RESULTADOS
o processo de produção e exportação de uva como força motriz de desenvolvimento econômico na região
Quadro 1- Número de habitantes por municipios, estados, país e RIDE. 1991-2010.
1991
1996
2000
(hab)
(hab)
(hab)
BAHIA
11.867.991
12.472.892
13.070.250
Casa Nova
46.838
48.749
56.730
Curaçá
24.895
25.182
28.841
Juazeiro
128.767
171.414
174.567
Sobradinho
21.208
20.870
21.325
PERNAMBUCO
7.127.855
7.361.368
7.918.344
Lagoa grande
14.722
16.720
19.137
Orocó
10.731
10.640
10.825
Petrolina
175.406
189.983
218.538
Santa Maria da Boa Vista
42.006
48.166
36.914
BRASIL
146.825.475
156.032.944
169.799.170
Total RIDE*
414.573
522.148
566.877
* Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa vista
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Sistema de Contas Nacionais (2000-2010)
LOCALIDADES

2010
(hab)
14.016.906
64.940
32.168
197.965
22.000
8.796.448
22.760
13.180
293.962
39.435
190.755.799
686.410

Tabela 2- Produto interno bruto por município. 2000-2010
2000
2002
2004
2006
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
Casa Nova
77.628
112.295
142.509
218.885
Curaçá
48.887
59.430
87.393
125.151
Juazeiro
644.620
912.795
935.240
1.290.252
Sobradinho
193.760
205.526
311.382
357.758
Lagoa Grande
50.464
75.257
96.165
133.996
Orocó
23.864
28.516
43.362
50.565
Petrolina
725.486
1.038.248
1.530.758
1.772.665
Santa Maria da Boa Vista
70.307
105.694
154.448
203.426
Total geral
1.835.015
2.537.761
3.301.258
4.152.697
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Sistema de Contas Nacionais (2000-2010)
Município

Tabela 3 – Renda Per Capta e Índice de Gine por Municípios e Estados. 1991 a 210.
RENDA PER CAPTA

INDICE DE GINE
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2008
(R$)
276.081
123.623
1.471.189
408.108
179.247
88.058
2.362.785
280.784
5.189.875

2010
(R$)
344.719
155.432
1.919.843
458.137
251.842
117.739
3.188.898
275.132
6.711.743
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1991
(R$)
BAHIA
234,57
Casa Nova
143,02
Curaçá
141,15
Juazeiro
213,74
Sobradinho
243,94
PERNAMBUCO
275,49
Lagoa Grande
146,04
Orocó
147,39
Petrolina
291,15
Santa Maria da Boa Vista
193,11
Renda da RIDE
189,94
Total geral*
1.519,54
Fonte: * Não incluído Bahia e Pernambuco
Município

2000
(R$)
322,04
175,60
184,44
354,06
272,74
367,31
206,67
201,72
404,40
216,00
251,95
2.015,63

2010
(R$)
496,73
289,24
236,77
476,58
344,74
525,64
296,99
224,41
605,06
267,86
342,70
2.741,65

1991
(R$)
0,67
0,63
0,54
0,57
0,68
0,51
0,49
0,46
0,63
0,51

2000
(R$)
0,66
0,55
0,55
0,62
0,57
0,58
0,59
0,55
0,63
0,58

2010
(R$)
0,62
0,54
0,61
0,56
0,44
0,55
0,52
0,51
0,62
0,55

O crescimento da renda per capta da Bahia foi de 111,76% e Pernambuco foi de 69%, a renda da RIDE cresceu 80,42% ficando acima
da renda per capta de pernambuco.
No intervalo de 20 anos a população da RIDE cresceu 65,57%
Tabela 4- Taxa de crescimento da população em idade ativa – RIDE 2000-2010
Taxa de Crescimento Anual
Geométrica
Exponencial
Casa Nova
43.122
52.425
1,97
1,95
Curaçá
22.257
26.033
1,58
1,57
Juazeiro
136.016
162.160
1,77
1,76
Sobradinho
16.898
18.006
0,64
0,64
Lagoa Grande
14.253
18.053
2,39
2,36
Orocó
8.088
10.550
2,69
2,66
Petrolina
169.871
240.136
3,52
3,46
Santa Maria da Boa Vista
27.498
30.997
1,20
1,20
Total
438.003
558.360
2,46
2,43
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Senso demográfico 2000-2010
Município

2000

2010

Tabela 5- Taxa da população economicamente ativa – RIDE 2000-2010
Município

2000

2010

Casa Nova
Curaçá
Juazeiro
Sobradinho
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista
Total

23.245
11.954
75.159
8.397
7.485
4.420
92.663
16.644
239.967

27.818
12.855
89.600
8.662
9.838
5.956
138.680
18.128
311.537

Taxa de Crescimento Anual
Geométrica
Exponencial
1,81
1,80
0,73
0,73
1,77
1,76
0,31
0,31
2,77
2,73
3,03
2,98
4,11
4,03
0,86
0,85
2,64
2,61

Tabela 6- Taxa de desemprego na RIDE
Município

2000

2010

Casa Nova
Curaçá
Juazeiro
Sobradinho
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista
Total

9,74
11,24
17,86
24,97
11,61
8,03
17,68
8,90
15,93

7,92
8,79
11,09
12,49
11,40
5,61
10,43
6,89
10,12

Variação
Absoluta
-1,82
-2,45
-6,77
-12,48
-0,21
-2,42
-7,25
-2,01
-5,81

Percentual
-18,73
-21,82
-37,90
-49,98
-1,77
-30,18
-41,00
-22,56
-36,47

Tabela 7 — Estoque de emprego formal — RIDE — 2000-2010
Município
2000
2002
2004
2006
2008
Lagoa Grande
1.041
1.355
1.834
2.175
2.402
Orocó
366
49
561
577
601
Petrolina
23.879
28.181
33.493
40.454
45.004
Santa Maria da Boa Vista
1.882
1.819
2.167
1.710
1.709
Casa Nova
1.900
3.770
4.450
5.902
6.161
Curaçá
727
637
1.217
1.825
1.692
Juazeiro
18.990
19.679
21.199
24.607
26.308
Sobradinho
873
988
967
1.419
1.210
Total
49.658
56.478
65.888
78.669
85.087
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010
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2010
2.523
554
51.010
1.908
6.629
1.557
28.695
1.546
94.422

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Tabela 3 - Estoque e variação percentual do emprego formal, segundo o setor agropecuário, por grupo de atividade econômica Petrolina/Pe e Juazeiro/Ba - 2002/2010
Petrolina - PE
Juazeiro - BA
2002
2012
Var. %
2002
2012
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária
588
29
-95,1
342
26
Horticultura
51
23
-54,9
13
0
Pecuária
50
36
-28,0
8
20
Produção de lavouras permanentes
5.563
11.185
101,1
3.605
4.202
Produção de lavouras temporárias
160
232
45,0
57
198
Outros
705
42
-94,0
500
20
Total
7.117
11.547
62,2
4.525
4.466
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2002/2012.
1) 2002 CNAE95 e 2012 CNAE20. As categorias incompatíveis, foram agregadas em "outros".
Grupo de Atividade Econômica¹

Var. %
-92,4
-100,0
150,0
16,6
247,4
-96,0
-1,3

Tabela 14 — Massa salarial¹ em 31/12 do emprego formal, segundo a agropecuária — RIDE — 2000-2010
Município

2000

Variação
Absoluta

2010

Percentual

Lagoa Grande
R$ 3,2
R$ 5,6
R$ 2,5
78,26
Orocó
R$ 0,0
R$ 0,1
R$ 0,1
Petrolina
R$ 31,0
R$ 69,3
R$ 38,3
123,42
Santa Maria da Boa Vista
R$ 4,2
R$ 1,2
-R$ 3,1
-72,33
Casa Nova
R$ 8,5
R$ 19,7
R$ 11,2
131,58
Curaçá
R$ 0,7
R$ 1,3
R$ 0,6
82,51
Juazeiro
R$ 27,7
R$ 26,6
-R$ 1,1
-3,89
Sobradinho
R$ 0,0
R$ 0,3
R$ 0,2
601,31
Total
R$ 75,3
R$ 124,1
R$ 48,8
64,77
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000-2010.
(1) Em unidades de R$ 100 mil. (2) Os valores de 2000 foram inflacionados para preços de 2010, via IPC-A (IBGE).

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Municípios

1991
IDHM
0,563
0,280
0,291
0,396
0,403
0,676
0,289
0,327
0,471
0,313

Salvador
Casa Nova
Curaçá
Juazeiro
Sobradinho
Recife
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista
*Valor estimado

2000
IDHM
0,654
0,373
0,424
0,531
0,524
0,66
0,441
0,474
0,58
0,468

2010
IDHM
0,759
0,570
0,581
0,677
0,631
0,772
0,597
0,610
0,697
0,590

4. CONCLUSÕES
Município

2000

2010

Casa Nova
Curaçá
Juazeiro
Lagoa Grande
Orocó
Petrolina
Santa Maria da Boa Vista
Sobradinho
Total

43.122
22.257
136.016
14.253
8.088
169.871
27.498
16.898
438.003

52.425
26.033
162.160
18.053
10.550
240.136
30.997
18.006
558.360

Taxa de Crescimento Anual
Geométrica
Exponencial
1,97
1,95
1,58
1,57
1,77
1,76
2,39
2,36
2,69
2,66
3,52
3,46
1,20
1,20
0,64
0,64
2,46
2,43

REFERENCIAS
CAPELLO, Roberta (2008), “Regional economics in its 1950s: recente theoretical directions and future challenges”, The Annals of Regional Science,
Berlim, vol. 42, nº 4, pp. 747-767.
CAVALCANTE, Luís R. M. T. (2008). “Produção teórica em economia regional: uma proposta de sistematização”, Revista brasileira de Estudos Regionais
e Urbanos, São Paulo, Vol. 2, nº 1, pp. 9-32
FERREIRA, C. M. C. As teorias da localização e a organização espacial da economia. In: HADDAD, P. R. (Org). Economia regional: teorias e métodos da
análise. Fortaleza: BB/Etene, 1989b.
HIRSCHMAN, Albert O. Estrategia de desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. (edição original: 1958).
LIBERATO, Rita de Cassia (2008). “revisando os modelos e teorias de análise regional”, Caderno de Geografia, Belo Horizonte, Vol. 18, nº 29, pp 127136.
MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de

557

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Comércio Exterior (DEPLA). Disponível em:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1161. Acesso em fevereiro de 2013.
MYRDAL, Gunnar. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1960 (Biblioteca universitária) (Edição original:
1957).
PERROUX F. O. O conceito de polo de desenvolvimento. In SCHWARTZMAN, J. (Org). Economia Regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: Cedeplar,
p. 145-156, 1977. Edição original de 1955.
SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucro, capital, crédito, juros e ciclo econômico. São Paulo: Nova
Cultural, 1982. Edição original de 1911.
TIEBOUT, C. M. As exportações e o crescimento econômico regional. In: Schwartzman, J. Economia regional: textos escolhidos. Belo Horizonte:
Cedeplar, P. 315-323, , 1977.

558

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1213
SUSTAINABILITY DYNAMICS IN PORTUGUESE VINEYARD REGIONS:
AN OVERVIEW
M. Santos1, Aníbal Galindro2, C. Santos3, A. Marta-Costa4, V. Martinho5
1

University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, www.utad.pt) and Centre for
micaels@utad.pt, Corresponding author
2 University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, www.utad.pt) and Centre for
anibalg@utad.pt
3 University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, www.utad.pt) and Centre for
cisantos@utad.pt
4 University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, www.utad.pt) and Centre for
amarta@utad.pt
5 Polytechnic Institute of Viseu, Agricultural School, Portugal, vdmartinho@esav.ipv.pt

Transdisciplinary Development Studies (CETRAD), Portugal,
Transdisciplinary Development Studies (CETRAD), Portugal,
Transdisciplinary Development Studies (CETRAD), Portugal,
Transdisciplinary Development Studies (CETRAD), Portugal,

ABSTRACT
Portugal is the 11th world wine producer, 9th world exporter in value and the 6th largest European Union (EU) producer regarding
production value and volume (OIV, 2016). The importance of the wine sector in this country is due to the several and important
demarcated regions like Douro and Alentejo, which produce wines with higher quality over time and identified as Protected
Denomination of Origin (PDO) (IVV, 2017b). Nonetheless, this important sector currently and historically lacks nuclear features that
make Portugal’s producing performance drift away from the frontline worldwide wine producers. For the development of Portuguese
wine sector it is important to study its dynamics because the depletion of resources or the low level of competitiveness can jeopardize
their sustainability. The aim of this paper is to evaluate the evolution of Portuguese wine industry performance through the world
and national available statistical data. Also, this work tries to evaluate the dynamic of its sustainability considering economic, social
and environmental issues and regarding the two Portuguese most relevant wine producing regions (North and Alentejo), using the
Portuguese Farm Accountancy Data Network (PTFADN, 2001-2014) from 2001 to 2014. From the sustainability indicators, the results
show that the Alentejo presents, in average, the greater area for the wine production and the less level of agricultural capital by
hectare (ha), but the best performance in terms of environmental sustainability by utilized agricultural area. On the other hand, the
North has the best levels of agricultural capital and investments by ha, good competitiveness and technical efficiency of variable
factor, but has also good social performance with great indicator for the ratio among the Annual Work Unit (AWU) by ha. The
conclusions suggest that academic research about wine sector can improve the industry’s overall orientation to sustainability and
help winegrowers to adopt more sustainable practices and provide some answers to vineyard management issues. In addition, we
suggest to forecast the sustainability levels for wine farms from the North and Alentejo regions, in a short-medium term, through a
multivariate auto-regressive process from the available time series data that can be useful to the management decisions and improve
performance in order to achieve a sustainable and relevant industry.
Keywords: Alentejo, North, Performance, sustainability, wine sector.

DINÂMICAS DE SUSTENTABILIDADE NAS REGIÕES VITIVINICOLAS PORTUGUESAS: UMA VISÃO GLOBAL
RESUMO
Portugal é o 11º produtor mundial de vinhos, 9º exportador mundial em valor nominal e o 6º maior produtor da União Europeia
tendo em conta o valor e o volume da produção (OIV, 2016). A importância do setor vitivinícola no país deve-se às diversas e
demarcadas regiões como a do Douro e a do Alentejo, que produzem vinhos com qualidade crescente ao longo do tempo e
identificados como Denominação de Origem Protegida (DOP) (IVV, 2017b). No entanto, este importante setor carece atualmente de
características nucleares que fazem o desempenho produtivo do país afastar-se dos líderes da produção mundial de vinho. É
importante perceber a sua dinâmica global já que o esgotamento dos recursos ou o baixo nível de competitividade podem prejudicar
a sua sustentabilidade no longo-prazo. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a evolução do desempenho do setor vitivinícola
português através dos dados estatísticos disponíveis, a nível mundial e nacional. Pretende-se ainda avaliar a dinâmica da sua
sustentabilidade, nas dimensões económica, social e ambiental, e ao nível das explorações vitícolas das duas regiões produtoras de
vinho mais relevantes do país (Norte e Alentejo), através dos dados disponíveis na Rede de Informação de Contabilidade Agrícola
(PTFADN, 2001-2014), de 2001 a 2014. A partir dos indicadores de sustentabilidade, os resultados mostram que o Alentejo apresenta,
em média, a maior área para a produção de vinho e o menor nível de capital agrícola por ha mas obtém melhor desempenho em
termos de sustentabilidade ambiental por área agrícola utilizada. Por outro lado, o Norte tem os melhores níveis de capital agrícola
e investimentos por ha, goza de boa competitividade e eficiência técnica, também revela bom desempenho social com um prolífero
indicador na relação entre a Unidade de Trabalho Anual por ha. As conclusões sugerem que a investigação neste setor pode melhorar
a orientação geral da indústria para a sua sustentabilidade e ajudar os viticultores a adotar práticas mais sustentáveis de modo a
fornecer respostas aos problemas de gestão da vinha. Neste sentido, sugere-se a aplicação de um processo auto-regressivo aos dados
da série temporal disponíveis, por forma a prever os níveis de sustentabilidade a curto e médio prazo, para as explorações vitícolas
das regiões Norte e Alentejo que poderá ser útil para as decisões de gestão e para aperfeiçoar o desempenho do setor, no sentido
da sua sustentabilidade e relevância como atividade económica.
Palavra-chave: Alentejo, Norte, performance, sustentabilidade, setor vitivinícola.

1. INTRODUCTION
Sustainability is an increasingly current theme and assumes the maintenance and survival of the world’s territories in their multiple
perspectives. The sustainability literature (e.g. Elkington, 1998; Ohmart, 2008; Marta-Costa, 2010a; Marta-Costa et al., 2012)
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evidences it as a three-dimensional concept based on the economic performance of the various sectors of activity and on the
environmental and social impacts, which is related to the triple bottom line approach.
This theme plays an important role on agriculture since it is a business that manages and depends on scarce natural resources,
therefore agricultural practices may have a positive or negative impacts on the environment (Marta-Costa, 2010a; Marta-Costa et
al., 2012). The diversity of production systems ranges from the more traditional and nature-friendly, which are based on scarce
labour, until those oriented to intense input consumption (Marta-Costa, 2010b). The balance between the economic performance of
agriculture and (natural) resource consumption is intrinsic in the concept of agricultural sustainability. Considering all this aspects,
the present work concentrates on the wine sector.
Generally, there is a growing concern about the negative environmental impacts of the wine sector through vineyard operations,
wine-making operations and wine tourism (Gabzdylova et al., 2009; Silverman et al., 2005; Sinha and Akoorie, 2010). The use of fuel,
greenhouse gas emissions, excessive water use, water contamination and use of chemical substances have been the main operations
of this industry with negative environmental impacts (Colman and Paster, 2009). However, they affect other environmental issues as
climate change that alarms the grape growers, since grape production is very vulnerable to temperature changes and that hazard
may affect the survival of some varieties of grapes (Blackmore and Goodwin, 2009).
To minimize the negative environmental impacts, the firms may have to implement more sustainable practices and there are three
drivers that motive firms towards sustainability, which are internal, external and strategic drivers (Santini et al., 2013; Silverman et
al., 2005).
External drivers are related to customer demand, investor, community and public pressure, competitors and compliance with
regulations (Gabzdylova et al., 2009; Grimstad, 2011; Silverman et al., 2005). The internal factors integrate managerial attitudes,
concerns about employee safety, company culture, concern about environmental impacts and the state of the environment, land
protection and social responsibility (Gabzdylova et al., 2009; Grimstad, 2011; Silverman et al., 2005). Finally, the strategic factors are
the competitive advantage, differentiation, marketing benefits, public image, brand reputation, product quality and cost savings
(Alonso, 2010; Gabzdylova et al., 2009; Grimstad, 2011; Silverman et al., 2005).
Beyond environmental concerns and despite these drivers to sustainability, there have been identified barriers to sustainable
practices such as lack of knowledge of decision makers, lack of leadership, insufficient stakeholder pressure, inadequate time and
ability to implement practices and high cost of capital (Lynes and Andrachuk, 2008; Moon and deLeon, 2007; Revell and Blackburn,
2007). In addition, there is also a lack of education and tools to learn about the benefits of environmental compromise (Sinha and
Akoorie, 2010; Silverman et al., 2005).
A business strategy based on sustainability may offer a source of competitive advantage to sustainable oriented firms (Porter and
Kramer, 2007). To prove this relationship, Klassen and McLaughlin (1996) and Russo and Fouts (1997) have shown a positive
correlation between environmental management initiatives and financial performance of companies. For example, in New Zealand
some producers have implemented environmental management systems to differentiate their wines and they gained a competitive
advantage (Hughey et al., 2005). This product differentiation occurs because consumers consider more valuable products originated
from more sustainable practices (Flint and Golicic, 2009; Woodruff, 1997). Therefore, it allows the companies to tag a premium price
on them (Hill and Jones, 2014).
The wine sector to be more sustainable must foster the development and competitiveness of the region through, for example, job
creation, tourism development, infrastructures, among other variables that improve overall social well-being. Viassone et al. (2016)
found a positive relationship between the wine sector and regional competitiveness in Italy. Wine tourism is also an evidence that
the wine sector can create economic growth and, in turn, contribute for a more competitive region (Hall and Sharples, 2008).
Portugal is the 11th world wine producer, 9th world exporter in value and the 6th largest producer in the EU in terms of value and
volume (OIV, 2016). Within Portugal, two regions, the Douro and Alentejo, stand out as two important wine-producing regions,
producing PDO quality wines. However, there are many improvements to be made in the sector to Portugal achieves greater
competitiveness and can compete with the best countries in the world. To achieve better levels of competitiveness, it is necessary to
evaluate the sustainability of the sector and to identify the faults that can be improved. So, the aim of this paper is to characterise
and evaluate the Portuguese wine industry performance considering some sector statistical analysis and a sustainability indexes from
the wine farms.
After the brief introduction of this first section, the article features three more. Section two provides a statistical analysis of the
Portuguese wine sector in worldwide and internal context. Third section describes the evolution of some sustainability indicators for
the North and Alentejo regions of Portugal. Finally, the last section summarizes the work discussion and conclusions.

2. BRIEF ANALYSIS OF PORTUGUESE WINE SECTOR
Different countries have numerous reasons for bulky wine production, as historical factor, favourable environment and climate,
which produces distinctive wine highlighting comparative advantages against other countries. Spain, Italy and France are the best
wine export countries, scoring an aggregate value of nearly 50% of the worldwide wine exports during the last five years (FAOSTAT,
2017). In 2014 and according to this FAO’s data, the worldwide harvesting area for grape production was roughly 7 millions of ha,
but the harvesting area has been diminishing, because in the 60’s worldwide area was floating between 9 and 9.5 millions of ha.
Nonetheless, despite smaller harvesting area, the grape industry managed to improve productivity in order to maintain the same
production levels. To seek information about the distribution of the productivity among the countries we consider the most recent
available FAO’s data (FAOSTAT, 2017) from 90 wine producing countries for 2014. Figure 1 and Table 1 show the relationship between
grape production (tons) and harvested area (ha), through an ordinary least squares (OLS) regression, explained extensively on Greene
(2000).

560

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Figure 1: Grape production per area plot of the 90 considered countries in 2014. (a) Portugal; (b) United States of America (Source:
Own elaboration with FAO (2017) data)
The analysis of Figure 1 shows a positive slope line as the visual output of the OLS regression (Table 1). Portugal appears significantly
below the prediction line, which means smaller area productivity (grape per hectare) comparing with the mean of the countries
considered in the sample. On the other hand, the United States of America stands as a great outlier contender way above the line,
showing an outstanding grape output per harvested area. While the scatter plot tell us about how countries place individually
regarding those two features, the OLS regression (Table 1) allows us to find a general remark.
Table 1: Regression results for dependent variable (Grape production, Ton)
Parameters

Estimation

T-value

P-Value (Pr(>|t|))

𝛽0(Intercept )

70584.062

1.164

0.247

𝛽1(Harvested Area)

8.737

24.893

< 0.001*

* Statistically significant results for 1% level of significance. The low p-value (< 0.001) indicates that we can reject the null hypothesis even for 1% of
significance.
R-Square – 0.8742. The high-valued R-squared (0.8742) states that roughly 87% of the response variable movements are explained by our model.

The coefficient 𝛽1 of Table 1 tells us that in average the grape production increases by 8.737 tons per each additional hectare (in
harvested area). Portugal produced approximately 4575 ton of grape per ha, a significantly distant value from the worldwide average.
After a concise presentation about at which point the Portugal’s wine sector stands among other countries, we will present the
context of the sector among the Portuguese regions. According to the available data on IVV (2017a, 2017b), Table 2 present the
vineyard area and production of wine, from 2000 to 2015, in Portuguese regions.
Table 2: Vineyard area (ha) and production of wine (hl) in Portuguese regions, from 2000 to 2015
2000
Regions

Trás-os-Montes e Douro
Beiras
Alentejo
Minho
Lisboa
Tejo
Península de Setúbal
Algarve
Mainland Portugal

2015

Area
(ha, %)

Production
(hl, %)

Area
(ha, %)

Production (hl, %)

67638
(28%)
57200
(24%)
16123
(7%)
34035
(14%)
21875
(9%)
29765
(13%)
9283
(4%)
2154
(0.9%)

1715186
(26%)
1202146
(18%)
434173
(7%)
880865
(13%)
1305665
(20%)
744062
(11%)
329404
(5%)
13817
(0,2%)

59972
(30%)
53100
(27%)
21816
(11%)
20433
(10%)
20359
(10%)
13589
(7%)
7556
(4%)
1858
(0.9%)

1725077
(25%)
908250
(13%)
1152184
(16%)
874491
(13%)
1202711
(17%)
611183
(9%)
504129
(7%)
13630
(0.2%)

238073

6625318

198683

6991655

Source: IVV (2017a, 2017b).
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Growth rate
of area

Growth rate of
production

-11%

1%

-7%

-24%

35%

165%

-40%

-1%

-7%

-8%

-54%

-18%

-19%

53%

-14%

-1%

-17%

6%
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According to Table 2, from 2000 to 2015, Portugal’s mainland vineyard area declined 17% during this period. Alentejo was the only
region opposed to that decreasing rate scoring with a significant 35% area growth. Regarding the production of wine, Alentejo and
Setubal presented a voluminous growth, 165% and 53% respectively, while the other regions saw their production decay or swing
steadily around zero. Even though this type of study allows us to pinpoint general trend from each region it is also worth gather
information about which type of wines those regions are producing.
Figure 3 displays each region according to their type of wine production, using data from IVV (2017b), for the first (2000/2001) and
last (2016/2017) year available.

2000/01
100%
80%
60%
40%

98,2%

100,0%

93,1%
53,7%

44,6%

20%
0%
Minho

1,7%
T.
Montes

Douro

Beiras

5,8%
Tejo

4,6%
Lisboa

56,3%

26,6%
3,3%
P.
Alentejo Algarve Madeira Açores
Setúbal

2016/17
100%
80%
60%
40%

96,3%

96,3%

94,6%
47,5%

20%
13,0%

0%
Minho

T.
Montes

40,0%
12,9%

Douro

Beiras

PDO

PGI

Tejo

4,7%
Lisboa

without year/grape

P.
Setúbal

55,8%
13,9%
4,3%
Alentejo Algarve Madeira Açores

without PDO/IGP

Figure 2: Wine type production of the Portuguese regions in 2000/01 and 2016/17 (Source: Own elaboration with IVV (2017b) data)
Observing the Figure 2, Minho, Douro and Madeira produces majorly PDO wine (more than 90% of the production). In opposite, Trásos-Montes and Açores produce mainly wine without any classification (without Protected Geographical Indication (PGI) or PDO),
which represents more than 70% of their wine production. In general, all regions increased or maintained their representativeness
of PDO wine production, except in Algarve, which production of PDO wine production decreased significantly from 56.3% to 4.3%,
starting to produce essentially PGI wine. The production of PDO wine in Lisboa remained steady from 2000/01 to 2016/17, but the
wine without any classification decreased, while the PGI wine increased. In short, all regions produce essentially wines with better
classifications, so this analysis suggests that Portugal has endeavoured to improve the quality of wines and to have this quality
recognized.

3. SUSTAINABILITY DYNAMICS BETWEEN 2001 AND 2014
With the Portuguese wine industry layout and production being described on the previous section we follow up trying to answer the
core of this empirical work and seek information about how sustainable this industry is currently.
Using the database from PTFADN (2001-2014) for quality wines, available only for North and Alentejo regions, for the period from
2001 to 2014, despite the methodology of this database change at 2013, we present the evolution of sustainability indicators for
both Portuguese regions. Following Herrera et al. (2016), Marta-Costa (2010a, 2010b), Marta-Costa et al. (2012), the analysed
indicators will be organized in three groups, highlighting the economic, social and environmental (Table 3) contexts, in a sustainability
perspective.
From the economic indicators of Table 3 it is possible to find that the utilized agricultural area (UAA) is greater in Alentejo with a
decreasing tendency from 29.45 ha (in average by farm) in 2001 to 19.92 ha in 2012. In opposite, the North presented smaller average
areas around 7 and 8 ha but with some increased in the period 2001 to 2012. Relatively to 2013 and 2014, the UAA is greater for
both regions, relatively to previous date. This situation can be justified for the different methodology used for the database
construction since 2013.
The productivity of the UAA manifested by gross margin and agricultural production, is higher in the North with an increasing trend
after 2008 and slight decrease between 2011 and 2012. On the other hand, Alentejo had a strong decrease from 2001 to 2012. From
2013 to 2014 the productivity increased in the two regions and Alentejo was the most productive region.
The current subsidies by ha increased during the period in both regions, in 2001-2012 and in 2013-2014 and North received more
subsidies on average per farm in all period than Alentejo.
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The intermediate consumption increased in North and decreased in Alentejo from 2001 to 2012, being the North, the region with
more intermediate consumption in average by farm in 2012.
The levels of agricultural capital by ha seem to be related to the levels of investment and investment subsidies by ha that are, also,
greater in the North. The levels of investment/ha experimented a decreasing trend until 2008 but afterwards increased until 2012.
Those levels decreased drastically in Alentejo after 2003 (similar trend happens in the region for the productivities, maybe the
intercalary CAP reform of 2013 had some effects) but seem to display some signs of increasing after 2008.
The competitiveness (net value added/AWU) decreased in the Alentejo between 2001 and 2012 due to drastic decrease in 2002 and
had a tendency of slightly decrease in North in the same period. In 2012, the North had better competitiveness indicator.
Table 3: Economic, social and environmental indicators for the wine farms over the North (N) and Alentejo (A) regions (2001-2014)

SOCIAL

ECONOMIC

Indicators
Utilized
agricultural
area
(ha)/farm
Gross margin
(€/ha)
Agricultural
production
(€/ha)
Current
subsidies
(€/ha)
Intermediate
N
consumption
(€/ha)
Agricultural
Capital (€/ha)
Investment
(€/ha)
Investment
subsidies
(€/ha)
Competitiven
ess indicator
Technical
efficiency (%)
Utilized
agricultural
area
(ha)/farm
Gross margin
(€/ha)
Agricultural
production
(€/ha)
Current
subsidies
(€/ha)
Intermediate
A
consumption
(€/ha)
Agricultural
Capital (€/ha)
Investment
(€/ha)
Investment
subsidies
(€/ha)
Competitiven
ess indicator
Technical
efficiency (%)
Labour
(AWU/ha)
N
Salaries paid
(€/AWU)
Labour
(AWU/ha)
A
Salaries paid
(€/AWU)

2001
7.86

2002
7.83

2003
7.77

2004
8.22

2005

2006

7.70

8.31

2007
7.86

2008
7.64

2009
8.09

2010
8.56

2011
8.72

2012
8.23

2013

2014

18.54

18.12

2983.67 2421.84 2191.10 2330.15 2346.52 2201.34 2157.39 2233.18 2644.67 2810.54 2963.16 2814.73

934

1346

4014.87 3423.60 2934.18 3042.43 3021.33 2961.04 2900.70 2853.59 3347.08 3594.43 3662.37 3410.46

3404

3568

141.39

166.01

186.49

235.15

280.06

259.88

216.24

275.04

402.32

350.38

420.70

648.71

1725

2006

979.32

1079.23

788.24

795.19

900.00

907.67

869.88

765.75

953.66

999.08

986.20

1118.09 1274.33 1289.97

10896.1 11157.0 10947.3 10673.4 13232.5 13239.0 12707.7 11629.6 12218.1 12270.6 16038.0 17224.4 15279.8 14845.0
1
9
6
7
4
2
2
0
1
0
0
2
8
3
744.31

735.73

609.92

535.29

554.56

776.69

336.31

233.31

717.05

766.28

668.92

916.18

746.60

511.06

17.27

84.05

91.52

110.03

181.67

43.19

34.64

37.01

175.61

199.15

337.45

245.00

261.38

153.96

10848.9
11534.4 11755.3 10284.5
7174.71 7017.91 7866.91 7940.36 9539.24 8923.04 9570.34 9991.07
0
1
1
9

11884

13818

24.39

31.52

26.86

26.14

29.79

30.65

29.99

26.83

28.49

27.80

26.93

32.78

37.43

36.16

29.45

30.19

24.16

25.04

26.14

22.60

24.43

20.84

26.55

24.01

20.48

19.92

122.09

119.35

3385.88 1856.94 4529.81 2914.38

887.89

956.24

909.88

973

1409

3869.64 3450.74 5694.10 3602.22

906.41

1010.74 1127.55 1696.20 1330.76 1131.97 1365.59

883.90

3404

3567

154.20

102.36

102.36

105.38

54.42

103.97

73.94

205.01

133.81

193.05

322.51

357.19

1725

2005

712.87

1696.01 1757.82

691.17

221.09

312.18

361.64

540.06

286.63

266.49

544.59

295.96

1274.12 1289.76

5904.31 5721.41 7442.63 6783.44 3916.43 4129.78 6583.88 7574.31 5729.73 4503.94 9223.77 5754.57

15277.3 14842.7
8
1

986.14

644.77

1580.10

127.27

136.92

49.95

259.02

82.85

110.47

180.49

330.39

329.02

746.47

510.98

306.97

63.02

599.92

15.97

0.00

26.11

0.00

27.64

17.50

99.66

184.99

153.34

261.33

153.93

45104.1 15011.5 25436.0 23649.0 10681.3
19598.7 14742.0 12410.1
10162.6
9665.92 6757.16
8910.42
5
8
0
3
9
5
7
4
7

11867

13809

1588.32 1230.03 1170.05 1314.86 1043.70

18.42

49.15

30.87

19.19

24.39

30.89

32.07

31.84

21.54

23.54

39.88

33.48

37.43

36.16

0.24

0.27

0.25

0.24

0.21

0.17

0.18

0.18

0.22

0.21

0.21

0.23

0.16

0.16

3388.09 3464.71 3342.90 3537.53 3467.84 3510.41 3501.72 3861.09 3217.20 3373.05 3559.54 3490.13 3012.43 3156.27
0.06

0.10

0.12

0.10

2799.54 3162.03 3691.52 4175.63

0.04

0.05

204.38

352.01

563

0.06

0.05

0.06

2169.23 1980.00 2183.07

0.07

0.09

0.07

484.24

1772.28

646.14

0.16

0.16

3008.18 3154.33

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

ENVIRONMENTAL
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The technical efficiency of factor variable (the inverse of the ratio among the intermediate consumption and the agricultural
production) seems that follows a decreasing tendency in the two regions, with irregular evolutions across the period. In average
North has the better values for the technical efficiency (lower ratio around 28.51%) surpassing Alentejo (29.60%).
Relatively to the period of 2013 and 2014, the two regions presents the same tendency for economic indicators, having an increase
in gross margin, agricultural production, current subsidies, intermediate consumption and competitiveness indicator and a decrease
in agricultural capital, investment and investment subsides.
From the Table 3, regarding social indicators, the data shows that North is the region with more labour per ha, which in a social
perspective is interesting (not so good in an economic point of view), because reveals more jobs in the farms. By 2012, the North had
0.23 AWU/ha in average by farm and Alentejo 0.07 AWU/ha. The salaries paid by AWU are higher in the North (with values more or
less constant during the period and around 3500 euros). Between 2013-2014, these indexes are similar in the two regions, having
both of them increased salaries paid and maintain labour.
In an environmental approach (Table 3), the consumption of fuel and lubricants by ha increased in the two regions between 2001
and 2012, with North taking the lead. About the fertilizers and crop protection consumption by ha between 2001 and 2012, the North
presents the higher values and with an increasing trend opposed to Alentejo. The electricity from 2001 to 2012, fuel and water
decreased in the North and increased in the Alentejo (with the lower values). Between 2013 and 2014, both regions present similar
indexes and the same tendency with an increase in fuel, lubricant, electricity and water consumption and a decrease in fertilizers and
crop protection consumption. Alentejo seems to be the more environmental sustainable region, what again is associated with the
structural characteristics of this Portuguese zone, namely those related with the kind of agricultural activities here produced, with
the climate availability of water and dimension of the farms.
The dynamics of the selected indicators are synthetized in Figures 3 and 4 in a comparative way, being the 2001 settled as the
reference year with index 100, after a correction of capital value over time, using INE (2002-2014) data. This procedure uses the
contribution of each indicator for the sustainability where more is better (e.g. profits) or less is preferable (e.g. crop protection).

Figure 3: Sustainability indicators by assessment area for North (year 2001 = Index 100) (Source: Own elaboration with PTFADN (20012014) and INE (2012-2014) data)
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Figure 4: Sustainability indicators by assessment area for Alentejo (year 2001 = Index 100) (Source: Own elaboration with PTFADN
(2001-2014) and INE (2012-2014) data)
The analysis of Figures 3 and 4 allows three brief observations. First, there is a growing trend of economic indicators in both regions,
despite long periods of stabilization in Alentejo (2004-2012) and a decreasing peak between 2006 and 2008 in the North reaching its
2001 level. Second, the environmental and social indicators have less oscillations in North. However, the social in North and the
environmental dimensions in Alentejo show a slightly downward tendency for the future (through linear tendency line). And, third,
the conflict between economic and environmental indicators is evident, especially in the last two years under analysis, where all the
selected environmental indicators of this study were negatively accentuated.
Figure 5 shows the relation between the sustainability indicators, by assessment area, for both regions under study.

Figure 5: Sustainability indicators by assessment area for Alentejo (North = Index 100) (Source: Own elaboration with PTFADN (20012014) data)
With the exception of 2013 and 2014, where the various dimensions of sustainability are similar between the two regions (Figure 5),
which may be due to the methodological changes of the PTFADN for these years, it becomes evident the great differences essentially
among the environmental indicators. Economic indicators began to be the most disparate between the two regions, from 2001 to
2003, but after this period there was an approximation and the dimension is around the 100 level (between 98 and 112). Social
indicators are generally present with greater weakness for the Alentejo region.

4. CONCLUSION
This paper characterised and evaluated the Portuguese wine industry performance considering some sector statistical analysis and a
few sustainability indexes from the wine farms.
In a world context, Portugal seems to have much to improve regarding the production of grapes obtained with the available
harvesting area. However, Portugal seems to have gained some efficiency production in recent years, because despite having lost
vineyard area, it gained in wine production. Relatively to Portuguese regions, Trás-os-Montes and Alto Douro is the most important
vineyard region considering the vineyard area and the wine production, but Alentejo is the region with better evolution in last years,
where vineyard area increased 35% and production increased 165%, from 2000 to 2015.
The sustainability indicators for North and Alentejo allow us to conclude that Alentejo have farms with more area in average than
North of Portugal. However, North an Alentejo are very similar in this dimension, and with a tendency of increase. Relatively to social
indicators of sustainability, North is more labour intensive and pays higher wages than Alentejo. Finally, relatively to environmental
indicators of sustainability, Alentejo spends fewer resources that can harm the environment, comparatively to North. So we conclude
that North is more socially sustainable and Alentejo is more environmental sustainable and these two regions could improve this
overall sustainable indicators to achieve better competitiveness.
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Despite the previous conclusions, it has to be mentioned that indicators may be a tricky subject since their selection and following
results always depend on the researcher’s sensibility upon their construction. There is also a clear lack of sustainability data on
Portugal that should be taken into concern in order to improve future studies and policy suggestion regarding this important industry.
However, the sustainability assessment is always a good attempt for the improvement of the decision management of the farms. In
addition, we suggest to forecast the sustainability levels for wine farms from North and Alentejo regions, in a short-medium term,
through a multivariate auto-regressive process from the available time series data that can be useful to improve performance in
order to achieve a sustainable and relevant industry.
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ABSTRACT
Portugal is one of the most important countries in terms of producing and exporting of wine. The Portuguese wine market is a mature
market, heavily affected by structural changes, such as purchasing behavior of consumers, food habits and motivations of wine
consumption. The aim of this overview is to identify and highlight the most important determinants influencing the price of wine as
perceived by consumers and producers, taking into consideration that the wishes or customer preferences could change over time
and space, due socio-economic and cultural changes. The present article analyzes the degree to which wine attributes have evolved
over time or due to the changing in the living conditions of consumers, cultural change in organizations or other variables. In order
to assess the importance that is given to the wine’ attributes, the article analyses the trends in various socioeconomic indicators,
based on published statistical data. This study summarizes the main findings on attributes that determine the price of wine published
in academic journals over the last ten years and evaluate them in order to show the changes and adjustments made in this sector.
Despite some proved to be more important than others, the choices of consumers and producers are generally determined by a mix
of them. The analysis of the determinant attributes of the price of wines was done with predilection for Portuguese wines.
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RESUMO
A literatura académica focada na relação entre a criatividade e o desenvolvimento territorial tem-se centrado essencialmente na
realidade das grandes cidades e metrópoles, marginalizando as pequenas áreas territoriais. Contudo, o reconhecimento do papel
potencial das pequenas cidades nas actividades criativas é particularmente relevante porque estes territórios têm uma enorme
importância quantitativa em termos de população e área geográfica. Na União Europeia, aproximadamente 40% da população vive
em áreas urbanas pequenas (de 10.000 a 50.000 habitantes) e 20% em cidades de média dimensão (entre 50.000 e 250.000
habitantes) (Comissão Europeia, 1999). Estas áreas não estão necessariamente destinadas ao fracasso e ao declínio uma vez que
apresentam várias potencialidades e enfrentam diversas oportunidades. Em simultâneo com uma base económica em reconversão
para a diversificação, o actual processo de urbanização contém uma tendência de contra urbanização com significado em algumas
partes da Europa, o que é considerado um fluxo de migração de grandes cidades para pequenas áreas urbanas. Isto é principalmente
devido à singularidade do capital territorial das pequenas e médias cidades, amenidades naturais, culturais e simbólicas e qualidade
de vida. Este texto pretende contribuir para o debate sobre a relação entre a economia criativa e pequenas cidades na Europa,
particularizando a situação dos territórios de baixa densidade do interior português.
PALAVRAS-CHAVE: Cidade média; Conhecimento; Criatividade; Desenvolvimento territorial; Territórios de baixa densidade

BEYOND THE METROPOLIS : CREATIVE APPROACHES IN LOW DENSITY TERRITORIES
ABSTRACT
The academic literature focused on the relationship between creativity and territorial development has essentially focused on the
reality of major cities and metropolis, marginalizing small territorial areas. However, the recognition of the potential role of small
towns in creative activities is particularly relevant because these territories have enormous quantitative importance in terms of
population and geographical area. In the European Union, approximately 40% of the population lives in small urban areas (from
10,000 to 50,000 inhabitants) and 20% in medium-sized towns (between 50,000 and 250,000 inhabitants) (European Commission,
1999). These areas are not necessarily destined for failure and decline since they present various potentialities and several
opportunities. Simultaneously with an economic base in reconversion for diversification, the current urbanization process contains a
tendency to versus meaningful urbanization in some parts of Europe, which is considered a migration flow from large cities to small
urban areas. This is primarily due to the singularity of the territorial capital of small and medium-sized towns, natural, cultural and
symbolic amenities and quality of life. This text aims to contribute to the debate on the relationship between the creative economy
and small towns in Europe, highlighting the situation of the low-density territories of the Portuguese inside.
Key words: Middle City; Knowledge; Creativity; Territorial development; Low-Density territories

1. INTRODUÇÃO
A problematização do desenvolvimento nos territórios de baixa densidade139 tem implicações no modo de conceber a investigação
de base territorial, nomeadamente a que se relaciona com os processos de urbanização não metropolitana, polarizada por centros
urbanos de pequena e média dimensão. Apesar de envolverem menos efectivos demográficos, assumem grande significado pelas
suas características de urbanização in situ sem, ou com bastante menor pressão demográfica, e também pelos vínculos territoriais
que se tecem na sua formação em que participam e interactuam as designadas “componentes locais”. O problema hoje não será
tanto de subdesenvolvimento e ainda menos de isolamento geográfico. A expressão “territórios de baixa densidade” (demográfica,
institucional, de competências…) tem subjacente o problema de como organizar nesses territórios processos de mudança, de
inovação, de qualidade de vida, de criação de emprego que permita uma vida digna para as pessoas que neles vivem e contenha a
perda de população e o crescente envelhecimento.
Nestes territórios estão com frequência co-presentes elementos de urbanidade e de ruralidade que se projectam na espacialidade e
na temporalidade das gerações e dos modos de vida. Assim, dentro de uma visão integrada destes territórios, uma visão que integra
o urbano e o rural, porque estes territórios de baixa densidade estão dependentes de cidades que dinamizem as áreas rurais, e é
nelas que se concentram as instituições, a dinâmica empresarial, universidades e politécnicos. Assumindo-se como questão-chave a
multifuncionalidade destes territórios, tem sentido interrogar como densificar estes territórios? 140
Este texto pretende contribuir para o debate sobre a relação entre a economia criativa e as cidades médias e pequenas, através de
elementos extraídos de uma metodologia de pesquisa de estudo de caso, tendo como ponto de partida, e de superação, o modelo
de capital criativo de Richard Florida.
Consideramos que a competitividade de uma cidade depende da sua capacidade de atrair fluxos, empresas, eventos, através de
factores distintivos direccionados para um público tão mais alargado quanto possível. Enquanto do ponto de vista da inovação é

139

A noção interior tem vindo a ser substituída por territórios de baixa densidade. Esta não é apenas demográfica, é também institucional, relacional e de qualificações.
Os territórios de baixa densidade são urbanos, são rurais, são florestais, são agrícolas ou não agrícolas, mas têm uma baixa densidade. A grande questão é esta, têm
uma baixa densidade, não apenas demográfica, mas de protagonistas, de instituições, etc. então como é que esses territórios podem ser densificados? Densificar não
implica aumentar a população, porque eles até podem perder mais população.
140
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preciso considerar a capacidade de atrair e fixar talentos, como condição para a formação e a criação de actividades intensivas em
conhecimento.
O genius loci constitui a “atmosfera” que gera a atractividade dos lugares sobre os indivíduos que incorporam as comunidades
criativas de base espacial. É importante a presença de trabalhadores do conhecimento impondo-se uma organização do espaço do
lugar, propiciadora da criação de redes sociais e de conhecimento.
Mas exige-se um clima atractivo de talentos, que não se mede pelos indicadores tradicionais (sejam os níveis de escolaridade), mas
por um “open and experimental environment: in the academic climate, in the urban culture and in shape and use of the city fabric”.141

2. CIDADES MÉDIAS E REDES
Quando falamos de cidades e, em particular de “cidades médias”, para além da actualidade do próprio conceito, a sua adequabilidade
interpela-nos face a realidades tão diferentes tanto em países urbanizados como em países ainda de paisagem rural, em países
desenvolvidos como em países em desenvolvimento ou mesmo apenas considerando o contexto nacional. Talvez o mais importante
não seja a designação – cidades médias – mas mais a(s) problemática(s) que a partir dele se podem abordar. Neste sentido, o conceito
de cidades médias pode ser muito interessante, pois permitirá:
- Analisar a situação de cidades que desempenham um papel importante, entre as metrópoles e as pequenas cidades e vilas;
- Colocar em análise não apenas o papel económico das cidades mas o conceito de qualidade de vida e as dimensões de vida
quotidiana. Serão as “cidades médias” mais adequadas para a vida quotidiana?
Nesta linha de raciocínio começamos por considerar que mesmo a competitividade económica não provém apenas de factores
económicos. Neste sentido, a cidade média estará particularmente apetrechada para alargar a noção de recurso económico ao
território no seu conjunto e gerar novas formas de desenvolvimento territorial: crescer atractivamente através dos recursos naturais
e patrimoniais, histórico e socioculturais.
Mas como gerar massa crítica ? Aqui o “small” é “beautiful”: a qualidade de vida é uma inovação indirecta que atrai empresas e
pessoas. Nas cidades que apresentam identidades próprias, criatividade urbana, tolerância, equidade no espaço público e
habitacional, segurança. A valorização hoje dos capitais sociais e culturais consideram-se tão valiosos como os capitais económicos e
tecnológicos. A cultura é cada vez mais um factor de vantagem comparativa nomeadamente para as actividades de inovação ligadas
a novos modos de vida e de expressão.
De facto, o lugar da identidade e da cultura no seio dos processos de desenvolvimento é essencial, e o capital social de uma localidade
é hoje medido por variáveis diversas como as formas de participação cidadão na gestão autárquica, os níveis de associativismo, a
quantidade e qualidade dos produtores culturais locais.
Esta tendencial valorização das cidades médias decorre de potenciais factores endógenos, e do papel de âncoras que podem
desempenhar das regiões envolventes, contribuindo para a organização de territórios mais equilibrados (CECVS, 1994). Contudo,
continuam a ser demasiado pequenas para assegurarem o seu papel no sistema urbano e de se afirmarem nacional e
internacionalmente. Neste contexto, os processos de inovação e de mundialização exigem às cidades e aos territórios a sua
integração económica, social e cultural em “redes de cidades” com vocações funcionais semelhantes ou complementares (Vaz, 2012).
A hierarquia urbana tradicional dá lugar a uma hierarquia de uma rede de cidades ou a um território em rede. Há uma tendencial
estruturação de redes de vário tipo, desde redes mainstream a redes alternativas ou às mais especializadas142.
A questão das redes é mesmo decisiva para a valorização partilhada de recursos, potencialidades e conhecimento devido à ausência
de dimensão crítica de grande parte destas cidades. 143 Os espaços mais amplos detêm frequentemente activos significativos em
termos de infra-estruturas materiais e imateriais, o que lhes atribui maior potencial de atractividade e competitividade.
Do mesmo modo se torna importante promover a integração da cidade na região para estimular relações de complementaridade
mais sustentáveis entre os espaços urbanos e os rurais e dotar o conjunto de cada cidade-região de um maior potencial de
desenvolvimento; assim se procurará ganhar dimensão urbana através da cooperação de proximidade, e fomentar
complementaridades e economias de aglomeração e racionalizar e qualificar os equipamentos e serviços que as cidades
disponibilizam à sua região.

3. CRIATIVIDADE, CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
Na União Europeia aproximadamente 40% da população vive em áreas urbanas pequenas (de 10.000 para 50.000 habitantes) e 20%
em cidades de médio porte (entre 50.000 e 250.000 habitantes) (Comissão Europeia, 1999). Para além da importância quantitativa,
o reconhecimento do papel potencial das cidades de menor dimensão no movimento da criatividade é demonstrado na aparição de
vários conceitos, como "indústrias criativas" (Caves, 2000; Hartley, 2005), das “cidades criativas " (Landry, 2000), “bairros culturais"
(Mommaas, 2004; Evans, 2009),"clusters criativos” (Pratt, 2004; Lazzaretti et al, 2008, 2009), e "classe criativa “ (Florida, 2002).
Contudo, a literatura científica, tem ainda e em grande parte, privilegiado as grandes cidades e metrópoles no estudo da relação
entre a economia criativa e o desenvolvimento territorial. Admite-se que as cidades de média dimensão ou pequenas não garantem
geralmente as “pré-condições” necessárias de ambiente para atraírem as pessoas criativas (Jayne et al., 2010). Efectivamente, tanto
as abordagens teóricas como as metodologias e as técnicas de aferição suportadas em modelos como o de capital criativo da Florida
levam a uma subestimação do potencial criativo das pequenas cidades. A questão da polarização metropolitana do modelo de capital
141

Molder, J., Saris, J., (2006), The Nederlands Creative Environments in Dutch City-Regions”, Isocarp Review.
Nas áreas rurais temos a fixação de cidadãos estrangeiros, de neorurais…levando a mais diversidade.
143 De notar que de acordo com a CE (2004), uma análise das redes de cooperação entre cidades indicava a existência de uma forte rede de grandes metrópoles no centro
da Europa mas a ausência de cooperação estratégica entre pequenas e médias cidades europeias.
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criativo de Richard Florida é uma das abordagens mais populares (Florida, 2002). Esta teoria baseia-se nas dimensões de “ Talento”,
“Tolerância” e “Tecnologia” (3 T 's) e é por vezes designada como uma "abordagem de pessoas com base em". Para o autor, a força
motriz por trás do desenvolvimento de uma cidade é a sua capacidade para atrair e reter pessoas criativas - a classe criativa. Ele inclui
os trabalhadores do conhecimento "cuja função económica é criar novas ideias, novas tecnologias e/ou novo conteúdo criativo"
(Florida, 2002:8). Talento migra para regiões e cidades com qualidade urbana específica e elevado grau de abertura, diversidade e
tolerância. Assim, o que as cidades e regiões devem atrair, segundo o modelo, não são as empresas criativas ou de conhecimento
intensivo, mas as pessoas que trabalham para essas empresas ou aqueles que possam estar capacitadas para abrir essas empresas.
Tratando-se de uma teoria bem definida e testada em grandes cidades, principalmente, no contexto dos EUA, é, contudo,
questionável a sua aplicabilidade a pequenas cidades e sua trasladação para outros contextos territoriais, como a sistema espacial
europeu. A enfase colocada em dimensões como a densidade, diversidade e tolerância reforça as desvantagens competitivas das
cidades de menor dimensão e induz a perpetuação da dicotomia "grande e criativa" e "pequeno e não-criativa".
As teorias defendidas por académicos e profissionais, com um foco especial na abordagem metropolitana-tendenciosa de Flórida,
tendem a moldar as estratégias dos decisores políticos em todo o mundo, nelas incluindo as políticas públicas locais de pequenas
cidades. Este mimetismo de transferência rápida de políticas é extremamente pernicioso porque leva as pequenas cidades a seguirem
"imaginários metropolitanos" (Van Heur, 2010a), frequentemente com resultados inadequados. Como alerta Muñoz (2010: 4):
Authorities, generally under pressure of urban development and growth, and inspired by sucess stories, tend to minimize the
importance of the basic nature of creativity and the cultural-historical assets of the cities, which tends to result in standard normative
procedures and urban development frameworks addressed to transform cities into techno-creative capitals.
Não deve ser negligenciado o fenómeno da contra urbanização ou de “êxodo urbano” que pode ser designado de "migração de estilo
de vida" traduzido em decisões de deslocalização apresentadas menos como de natureza económica, mas mais como o resultado de
um conjunto complexo de considerações muitas vezes agrupadas em conceitos associados à noção de “habitabilidade” (Bell; Jayne,
2010: 211). As pessoas criativas estão à procura de estilos de vida alternativos aos prevalecentes nas grandes cidades, dando
prioridade ao bem-estar associado ao sentido de comunidade e de autenticidade locais, valorizando o desporto, a alimentação
saudável, a preservação do meio ambiente e as práticas sustentáveis. Esta tendência é facilitada pela difusão das tecnologias de
informação e comunicação, especialmente num segmento altamente móvel da população. A maioria das pessoas criativas são
freelancers, trabalhadores por conta própria ou proprietários de micro empresas, e trabalham numa base de projecto a projecto
levando a um esbatimento das barreiras entre trabalho e lazer.
As comodidades específicas propiciadas pelos lugares de menor dimensão funcionam como ímanes para as pessoas criativas, ou seja,
com o seu "capital territorial" a assumir o papel de íman, onde estão incluídos factores como a "geographical location size, factor of
production endowment, quality of life, or the agglomeration economies provided by its cities" (OCDE, 2001: 15). A sustentabilidade
nas suas dimensões ecológica e social é atraente para potenciais novos moradores e altamente valiosa para os habitantes actuais.
Assim, as pessoas que procuram ter um estilo de vida de baixo carbono são mais propensas a fixarem-se em cidades menores. Além
de que, em pequenas cidades, as dimensões não económicas da vida cotidiana tendem a ser mais valorizadas, como o envolvimento
na
comunidade,
uma
cultura
de
colaboração
e
participação,
e
a
proximidade
social.
Podem ser os “estranhos” (como agentes de mudança) que trazem práticas criativas para esses lugares, mas eles têm que ser
integrados na comunidade local, a fim de se evitar a gentrificação social e os conflitos.
Alguns autores como Munoz (2010) sugerem um novo conjunto de variáveis e indicadores – em vez de talento, tolerância e tecnologia
– adaptados ao contexto de cidades menores, a fim de alcançarem o desenvolvimento sustentável criativo. Além das amenidades
endógenas e características locais, a literatura também salienta a importância de políticas públicas locais e o papel de uma liderança
forte, tornando as condições mais favoráveis para residentes, novos habitantes e visitantes. Têm sido implementadas estratégias de
base criativa com sucesso em pequenas colectividades que se esforçam por reconverter e diversificar as suas economias como
resposta à desindustrialização, à globalização e às tendências digitais. Algumas, numa trajectória que visa superar o declínio
industrial, privilegiam a sua reconversão em alta tecnologia e indústrias baseadas no conhecimento - as cidades "pós-industriais”.
Outras, com um perfil de agricultura forte, estão a desenvolver esforços para diversificar o padrão de desenvolvimento baseado na
valorização da ruralidade como um componente da identidade local e recurso endógeno, e promover sectores, tais como serviços ou
recreação - a "pós-ruralidade".
Neste contexto, alguns autores têm vindo a defender que as pequenas cidades também têm um papel importante na economia
criativa, embora de forma diferente à dos centros metropolitanos (Petrov, 2007). Procura evitar-se, por poder originar resultados
inadequados, a adopção de estratégias de desenvolvimento com base em "imaginários criativos" (Van Heur, 2010) das grandes
cidades e metrópoles.
Tais razões levam a considerar outras variáveis e indicadores para “captar” o que é específico e característico do potencial criativo
de pequenas cidades. A revisão de literatura e dados de estudos de casos 144 levam à sistematização dos seguintes factores críticos
na definição, implementação e avaliação de estratégias criativas baseada em pequenas cidades: governança; qualidade de vida
(habitabilidade); empreendedorismo; redes. Vejamos, sinteticamente, cada um de per si:
1-

Governação. No âmbito de uma abordagem top-down, uma liderança forte é essencial na definição e implementação de
estratégias de base criativa. Esta é uma dimensão transversal e central também relacionada com a coordenação de actores,
a participação do público e a cooperação territorial. Como postulado por Schienstock (2005: 5) "o processo de
transformação, em grande medida, depende do envolvimento de certas pessoas particularmente eficazes em exploração
imaginativa e criativa". Em pequenos territórios os aspectos não-económicos adquirem mais visibilidade, desde um forte
senso de identidade ao “espirito” comunitário. Os contactos face-a-face, as redes informais e partilha de conhecimento
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Consultados em Selada C., Cunha I. & Tomaz E. (2012); a metodologia de estudo de caso é considerada por Yin (2003) como estratégia de pesquisa abrangente, porque
abrange a lógica de design, técnicas de colecta de dados e abordagens específicas para análise de dados, numa perspectiva inclusiva e pluralista.
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tácito são características desses lugares, sendo as actividades de base local e o engajamento cívico muito importante para
o sucesso dos processos de transformação criativa.145
2-

Qualidade de vida. Estratégias criativas baseadas em pequenas cidades, especialmente as localizadas em regiões rurais, são
desenvolvidas, na sua maioria, com base activos endógenos, como as paisagens naturais, o património cultural, amenidades
simbólicas, e capital social, que são inimitáveis e dificilmente reprodutíveis, e que conferem singularidade e autenticidade
aos lugares. Um melhor equilíbrio entre vida profissional e uma atmosfera inspiradora para o trabalho artístico e criativo,
induzem a atracção de empresas móveis e pessoas criativas, famílias jovens, especialmente talentosas, profissionais de
meia-idade em mudança de carreira e reformados activos. Vantagens competitivas baseadas na habitabilidade implicam a
consideração de questões como o bem-estar (desportos, saúde, alimentação, estética, etc.), sustentabilidade (ambiente de
qualidade, baixos estilos de vida de carbono, modos pendulares sustentáveis, espaços verdes, eficiência energética, etc.) e
a inclusão social (o espírito de comunidade, as proximidades sociais, locais de reunião, etc.). As pessoas estão procurando
cada vez mais satisfação e felicidade que não se limita apenas à dimensão económica, mas que se liga com as dimensões
sociais, culturais e ambientais da vida.

Além desses factores, na sua maioria intangíveis, a habitabilidade em pequenas cidades também implica a exigência de um sistema
de educação da alta qualidade, que é um factor privilegiado nas decisões de localização dos pais com crianças pequenas.
3-

Empreendedorismo é o terceiro factor a considerar na análise de estratégias criativas em pequenas cidades. As pessoas
criativas atraídas para pequenas áreas urbanas ou contextos rurais, tendem a ter um forte espírito empreendedor, o que
induz o surgimento de novas empresas culturais e criativas, promovendo a criação de emprego e o crescimento económico.
Eles escolhem ambientes pequenos para viver e trabalhar, mas a maioria deles estão conectados a redes regionais e globais.
Neste contexto, essas pessoas criativas podem actuar como "embaixadores" dos territórios, motivando a atracção de
pessoas mais criativas, associações e empresas.

As políticas públicas locais têm um papel importante, tornando as condições disponíveis favoráveis para o desenvolvimento do
trabalho criativo, como infra-estruturas específicas e regimes de apoio. Assim, a oferta de espaços vagos, flexíveis e a baixos custos
para pessoas criativas também deve ser considerada, como incubadoras, estúdios, áreas de actuação ou casas de trabalho ao vivo.
4-

Redes. O domínio das redes é muito importante para explorar o papel das pequenas cidades no sistema territorial e
hierarquias urbanas e sua participação em redes regionais e globais. As pequenas cidades ou médias podem desempenhar
um papel decisivo como âncoras para o desenvolvimento de regiões envolventes, promovendo a ligação entre o urbano e
as áreas rurais e melhorar o policentrismo. Além disso, elas podem beneficiar do estabelecimento de parcerias territoriais
com outras cidades, com base nas suas complementaridades e funcionalidades.

4. A TENSÃO MOBILIDADES/ESPACIALIDADES
A mobilidade espacial transformou-se numa componente essencial e transversal na modulação dos quotidianos que ocorrem nos
mais variados territórios, sejam eles metropolitanos, urbanos, suburbanos ou rurais. Uma boa parte das transformações sociais e
espaciais são desencadeadas e viabilizadas pelo desenvolvimento dos transportes e comunicações, ocupando a mobilidade espacial
uma crescente centralidade na sociedade contemporânea, ao abrir oportunidades (não isentas também de condicionantes) às
práticas e vivências quotidianas (Ascher, 2007; Bauman, 2000; Castells, 1996; Urry, 2007).
A abertura de fronteiras promoveu a liberdade de circulação assim como possibilitou a diversidade de escolha e a procura mais
abrangente de bens e serviços. Deste modo a noção de território e do seu planeamento é também alterada, e como tal, o reforço da
cooperação transfronteiriça apresenta-se como dimensão essencial ao desenvolvimento de um território caracterizado por um
desequilíbrio na concentração da população (aglomerada nos principais núcleos urbanos, dispersos por sua vez no território), e por
um crescente e acentuado processo de despovoamento. Após o movimento das migrações nos anos 60 e anos 70 do século passado
para o estrangeiro e para o litoral, assistimos depois a uma migração das áreas rurais para as áreas urbanas. Este fenómeno foi
importante porque há uma certa massa crítica que as cidades médias hoje têm e que anteriormente não tinham. Portanto o
despovoamento do conjunto do interior foi acompanhado por uma maior concentração. Concentração nas cidades médias e na maior
parte das sedes de concelho.146
A problemática de um desenvolvimento sustentável destes territórios está muito dependente da sua capacidade para gerir fluxos
num quadro de mundialização, e a “criatividade” constitui o recurso fundamental. A literatura especializada reconhece a importância
da cultura, da ciência e da educação como bases de uma sociedade inclusiva e de desenvolvimento de dinâmicas criativas sociais e
económicas. Se no contexto nacional as cidades médias não são fortes em densidade de stock (base económica, dimensão
demográfica…) mais se torna fundamental a identificação e promoção dos factores intangíveis do desenvolvimento como visão
estratégica de atractividade urbana e regional. No interior esta realidade é ainda mais premente para contrariar as dinâmicas
regressivas e conseguir atrair investimentos e pessoas.147
Admite-se que os territórios de baixa densidade social e económica podem abrir o campo de possibilidade a uma organização sócioespacial que considera tanto a lógica geográfica, a importância da proximidade física, como a lógica topológica, a centralidade medida
em função dos fluxos que se estabelecem com outros territórios, independentemente da distância a que se encontram (Vaz, 2013).
Temos assim que a centralidade não é produzida apenas pelos territórios mais urbanizados; ela pode ser de geometria variável e
deve poder prever a possibilidade de múltiplos focos de atracção. Esta concepção resulta também da ideia de que os territórios
145

Factores como liderança, arranjos institucionais adequados e acção colectiva também são necessários para coordenar as possíveis colisões entre diferentes grupos de
interesse e práticas, ou seja, a coexistência entre os moradores antigos e novos e evitar a gentrificação social
146 O despovoamento revelou-se um fenómeno estrutural do subdesenvolvimento, e vem já dos anos de 1960 e tem persistido após a democratização. Com o poder local
democrático deu-se uma melhoria significativa das infra-estruturas e dos equipamentos, com impactes muito positivos na qualidade de vida, mas isso não foi suficiente
para inverter a tendência para perder população.
147 A própria requalificação e a diversidade dos espaços urbanos são aspectos fundamentais na atractividade que as cidades podem exercer e, c onsequentemente, no
desenvolvimento da região.
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constituem focos de atracção, concorrentes e complementares, desencadeadores de pulsões diferenciadas e, por vezes,
contraditórias, em cujas dinâmicas estão subjacentes várias temporalidades que se cruzam com várias escalas de espacialidade: a
global, a nacional, a regional, a local. Uma ideia que se articula com a noção de “territórios de transacção” (Baudin, 2014) nos quais
se inscrevem processos, trajectórias e fluxos que resultam de efeitos produzidos por cada um daqueles níveis de escala que interagem
entre si, criando manifestações de problemas e exigindo soluções específicas.
Os territórios de baixa densidade representam muito este tipo de dinâmica, onde as cidades médias ou de pequena dimensão, na
sua relação com as áreas periurbanas e rurais, se distinguem muito pelas suas funções de intermediação. Sobretudo no âmbito de
um objectivo de sustentabilidade, e quando emergem novos discursos remetendo para configurações do mundo rural num cenário
“pós-agrícola” (Queirós, 2013), é oportuno reflectir sobre os processos que intervêm na dinâmica territorial e na própria
conceptualização das relações entre cidade e campo.
O contexto é de intensas mobilidades, e estas alterações também significam modificações na ocupação dos territórios e, portanto,
não só a próprias cidades se reconvertem como todos os territórios envolventes estão a ser alvo de profundas transformações. Assim,
a dinâmica e mobilidade em territórios de baixa densidade, conduz à passagem de uma lógica própria de cidades tradicionais em que
associamos o rural a um certo grau de fechamento em relação ao exterior para uma espécie de rural global que poderá ajudar a
perceber o rural como destino turístico, o rural como lugar de reenquadramento de actividades económicas, lúdicas e de outras
dimensões (Baptista, 2016).
A temática da “economia criativa” e da sua viabilidade em territórios de baixa densidade leva à necessidade de uma reorientação da
política pública com enfoque na estratégia “pensar local, agir global”, na afirmação global e diferenciada dos activos territoriais e na
valorização do papel das cidades de pequena e média dimensão (Couto, 2014). Parte da premissa de que a aplicação da criatividade
a territórios de baixa densidade se deve apoiar no requisito de que a sua sustentabilidade depende da capacidade destes territórios
para gerir fluxos num quadro de mundialização.

5. A UNIVERSIDADE COMO POLO DE CONHECIMENTO
A organização universitária intercambia com o mundo exterior: numa escala nacional e internacional, mas também com o ambiente
próximo, e em quase todos os casos, este ambiente próximo é uma cidade ou um conjunto urbano. As universidades definem-se
como instituições de conhecimento, aptas a produzir ciência, tecnologia e espírito crítico acerca do mundo que nos rodeia. Não
poderão estar isoladas dos desafios socioculturais, da veiculação de conhecimento e de capacitação de pessoas e organizações para
melhor descodificarem o mundo e nele intervir de forma mais esclarecida.
O papel de uma universidade, como importante actor local e regional, exerce-se de várias formas. A sua dimensão territorial recobre
desde as condições de acolhimento e socialização dos estudantes, à de permitir formação qualificada ao mercado de emprego; a
inserção urbana dos estabelecimentos universitários; o papel económico e social em relação ao seu ambiente geográfico de
proximidade, cooperando com as empresas, em particular com os sectores mais dinâmicos, na senda do desenvolvimento
tecnológico e de inovação; responde à procura local de formação continua, assim como recruta os estudantes numa área geográfica
também próxima, e tem muitos dos seus professores, escolhidos entre os seus antigos alunos, que participam activamente na vida
local. Também e enquanto concebidos como serviços públicos, a forma como se distribuem no território os equipamentos
universitários torna-se uma entrada importante no âmbito do ordenamento do território urbano. 148
Esta diversidade constitui um factor importante em termos de dinâmica cultural após os anos de 1980 quando as cidades médias do
interior passarem a ter oferta de ensino superior. Aproximadamente 20% da população que vive nessas cidades são estudantes. Isso
é muito significativo do ponto de vista do consumo, mas igualmente do ponto de vista da inovação. Criando condições para a
multiplicação de contactos das pessoas dessas cidades com o mundo externo, com imputações na evolução da estratificação social,
dos modos de vida, e nas reconfigurações do localismo e do cosmopolitismo.
Podíamos interrogar: no que concerne a actividades culturais promovidas pela universidade: Como é que uma universidade pode
tornar-se parceiro de instituições culturais? Quanto ao papel da universidade nas estratégias culturais dos municípios: como é que a
universidade pode actuar como vector cultural da cidade?

6. CONCLUSÃO
A capacidade de gerar e atrair “talento” de uma cidade advém da sua diversidade cultural, afabilidade do local, “tolerância” para as
pessoas não convencionais, entre outros factores. São reconhecidas as ligações e relação entre capital criativo, qualidade de vida e
competitividade, e este reconhecimento tem como resultado considerar as “indústrias criativas” um factor económico sério que deve
ser ponderado na questão da viabilidade das cidades.
A colaboração dos actores - públicos, privados e comunitários – é essencial para as estratégias de desenvolvimento, nas cidades
médias, como noutras cidades. Mas nas cidades mais pequenas, o governo local tem o papel facilitado pela proximidade permitindo
outra forma de inclusão das dinâmicas de debate e de participação no desenho da cidade mas também na sua própria produção
nomeadamente ao nível do espaço público.
O capital social e simbólico está fortemente ligado com a comunidade e as suas interacções sociais. Esta é uma dimensão relacionada
com o componente imaterial e social a atmosfera do local - o "genius loci", bem como ao património imaterial, tais como memórias
e identidades e imagem locais. Por sua vez, a dimensão económica de actividades e equipamentos culturais está associada com o
clima de negócios, o nível de empreendedorismo, as actividades económicas locais e de conhecimento, e as infra-estruturas culturais
e criativas (hotéis, restaurantes, bares, museus, galerias de arte, eventos, etc). Também a questão da conectividade é um factor
148

Os estudantes quando escolhem uma dada universidade também decidem considerando a cidade onde a mesma está inserida. Ora esta é uma temática que não deixa
de se encontrar relacionada com o domínio das políticas urbanas locais que procuram aumentar o potencial de atractividade da cidade.
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crítico para o sucesso urbano criativo e os contextos rurais, uma vez que promove a cooperação entre trabalhadores criativos,
actividades, recursos e territórios. Engloba tanto ligação virtual (digital, comunicações) como as acessibilidades físicas.
O que significa, então, densificar? (questão colocada na introdução) Diz-nos João Ferrão (2016)149 que isso significa um duplo
movimento. Por um lado, um movimento de concentração dentro destes territórios, que implique ter as cidades médias mais fortes
e, por outro lado, um movimento de integração em redes globais. Assim, é possível globalmente ter menos pessoas e no entanto ter
melhores condições se elas estiverem mais concentradas em lugares de qualidade e mais integradas em redes globais. E esclarece
ainda o mesmo autor que “ou os actores destes territórios estão integrados em redes ou então não têm nenhuma possibilidade de
sobrevivência” (2016: 84-86).
A criatividade, conhecimento e inovação tornaram-se as principais forças motrizes do desenvolvimento territorial, económico, social
e cultural.
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RESUMEN
El presente trabajo identifica las áreas más desfavorecidas que se localizan al interior de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG),
en el estado de Jalisco. Se comprueba que a pesar de la importancia económica que esta localidad tiene en todo el occidente del
país, en su espacio intraurbano existen enormes desigualdades que diferencian unos espacios de otros. En este contexto, las regiones
menos favorecidas de la ZMG muestran condiciones socioeconómicas que se relacionan con la pobreza y la exclusión de las personas
que viven ahí. Así mismo, se realiza un análisis temporal con la finalidad de comprender el comportamiento de este fenómeno en la
ciudad, es decir, la evolución y los cambios que las regiones segregadas sufren conforme pasa el tiempo.
Palabras Clave: Características socioeconómicas, Marginación, Pobreza y Segregación

SEGREGAÇÃO MAP NA ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 2000-2010
RESUMO
Este documento identifica as áreas mais desfavorecidas que estão localizados dentro do Guadalajara metropolitana (ZMG), no estado
de Jalisco. Verifica-se que, apesar da importância econômica que esta cidade tem ao longo do oeste do país, onde existem enormes
desigualdades espaço intra-urbano que diferem de outros espaços. Neste contexto, as regiões menos favorecidas da ZMG mostrar
condições socioeconômicas que se relacionam com a pobreza ea exclusão das pessoas que vivem lá. Da mesma forma, a análise
temporal, a fim de compreender o comportamento deste fenómeno na cidade, ou seja, a evolução e alterações que segregadas
regiões sofrer com o passar do tempo é executado.
Palavras chave: Características socioeconômicas, a marginalização, pobreza e segregação

MAP OF SEGREGATION IN THE CONURBATED AREA OF GUADALAJARA, 2000-2010
ABSTRACT
The present work identifies the most disadvantaged areas that are located within the metropolitan area of Guadalajara (ZMG), in the
state of Jalisco. It is verified that despite the economic importance that this locality has in all the west of the country, in its intraurban
space exist enormous inequalities that differentiate some spaces of others. In this context, the less favoured regions of the ZMG
show socioeconomic conditions that are related to the poverty and the exclusion of the people who live there. Likewise, a temporal
analysis is carried out in order to understand the behaviour of this phenomenon in the city, that is to say, the evolution and the
changes that the segregated regions undergo as time passes.
Keywords: Socioeconomic Characteristics, Marginalization, Poverty and Segregation

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de segregación tienen su origen principalmente en la Escuela de Chicago en las primeras décadas del siglo XX. Para esta
escuela, la influencia del darwinismo social es relevante para explicar los procesos de segregación, ya que se aplican los principios de
competencia, invasión y sucesión en la lucha por el espacio urbano de las diversas actividades o funciones que se dan en éste (Garín,
Savo y Bravo, 2009). En dicho sentido, los individuos o actividades de mayor estatus se localizarían en los mejores espacios, mientras
que los de menor nivel social en las áreas más degradadas. En este contexto, los niveles de ingresos son los responsables de los
patrones residenciales segregados conformándose áreas naturales en los que se presenta una homogeneidad social.
La escuela de Chicago pone énfasis en la competencia por el espacio urbano, donde los seres humanos, al igual que los animales,
tenderían a competir por el dominio del territorio intentando ocupar las áreas más atractivas de la ciudad por lo cual, en el caso de
la vida urbana, significaría que los individuos más fuertes estarían capacitados por asentarse en los mejores sectores, mientras que
los más débiles serían relegados al resto del espacio urbano (Linares y Lan, 2007: 151). Bajo esta perspectiva, la segregación socioespacial en la ciudad se puede resumir en que los factores socioeconómicos, fundamentalmente las diferencias en los niveles de
ingresos, son los responsables de los patrones residenciales de la población urbana, los estudios de segregación, realizados tanto por
sociólogos como por geógrafos que siguieron a la escuela de Chicago de los años veinte, se dedicaron a describir la diferenciación
socio-espacial urbana, generalmente expresada en modelos de diferenciación.
Desde el punto de vista espacial, la forma en que se define a una ciudad, en la cual resalta los valores positivos de la misma, resulta
incompleta ante las desigualdades que en un espacio de este tipo se generan. Es evidente que no todos los espacios habitados, en
una ciudad, ofrecen las mismas condiciones para las personas que se asientan en ellas. Lo anterior significa que existen regiones
diferenciadas o segregadas en donde unas, resultan ser mayormente favorecidas mientras que otras presentan características de
rezago en aspectos de tipo socioeconómico; de infraestructura y equipamiento urbano; condiciones de la vivienda; abasto de
servicios públicos; etc. Esto quiere decir que “los diferentes grupos no tienen acceso a los mismos lugares, no tienen las mismas
facilidades para desplazarse, no practican los mismos espacios de consumo. A pesar de vivir en el mismo lugar, no ocupan la misma
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ciudad” (Levy y Brun, 2000: 161). De esta manera, se puede inferir que las ciudades son capaces de generar procesos de segregación
dentro de sus límites espaciales que la conforman.
Para el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en sus inicios aparecieron al occidente las áreas mejor dotadas y que fueron
destinadas a las clases más acomodadas; y, al oriente las que albergaron a los habitantes más pobres, separados por el antiguo río
de San Juan de Dios. Una característica importante es que en largo tiempo esta organización espacial se mantuvo. A mediados del
siglo XX Guadalajara experimentó un enorme crecimiento urbano, debido a un fuerte crecimiento natural de la población, pero
también a un intenso proceso de inmigración de población rural que llegó a quedarse. Esto acarreó una primera gran expansión de
la mancha urbana y la formación de una amplia franja de colonias populares que consolidaron al sector oriente como el espacio
destinado a los sectores populares. La ciudad “se pobló y expandió, pero mantuvo una característica: la segregación física y social
entre los sectores sociales, situación que llevó a Jon Walton a llamarla la ciudad dividida” (Arias, 2010).
Por lo tanto, en este trabajo se pretende resolver las siguientes incógnitas: ¿dónde se localizan actualmente las áreas más
desfavorecidas y segregadas de la zona metropolitana de Guadalajara?; ¿existe un patrón de comportamiento lógico que sea capaz
de explicar la evolución a través del tiempo, de las regiones más desfavorecidas y segregadas de la ciudad?; y, ¿cuáles son las
características socioeconómicas más importantes que presentan estas zonas desfavorecidas y segregadas?. A pesar de que esta gran
metrópolis es el centro de atracción en todo el occidente del país, genera desigualdades, y continúa reproduciendo una organización
interna con zonas en las cuales se multiplican las condiciones de pobreza que caracterizan a los habitantes que ahí se establecen;
dado que los gobiernos y los actores privados que dominan el ámbito político no han podido solucionar las condiciones de desigualdad
que prevalecen y han prevalecido a través del tiempo.
De esa manera, el objetivo general es identificar dónde se localizan las regiones más pobres y segregadas de la zona metropolitana
de Guadalajara durante el año 2010; además, analizar el comportamiento espacial de las áreas más desfavorecidas y segregadas de
la ZMG a través del tiempo, específicamente en el periodo censal 2000-2010; para establecer un conjunto de características que
posibiliten definir un patrón de comportamiento en la localización de los espacios más pobres de la ciudad; todo lo anterior haciendo
uso de la georreferenciación de datos espaciales a través del empleo de los sistemas de información geográfica (SIG) para procesar
la información más reciente contenida en los censos poblacionales generados por el organismo público federal encargado de ello en
nuestro país (INEGI). Más adelante se explica todo el proceso metodológico para llegar a los resultados. En seguida se amplía un poco
más el concepto de ciudad segregada que permitirá un conocimiento más amplio sobre el trabajo,

2. SEGREGACIÓN URBANA
Garín, Savo y Bravo (2009), definen la segregación a partir de dos ópticas, la sociológica y la geográfica. En el sentido sociológico, la
segregación se refiere a la ausencia de interacciones entre grupos sociales. En lo geográfico, la segregación indica la desigual
distribución de los grupos sociales en un espacio físico determinado. Siguiendo esta última definición, la segregación espacial es un
concepto que hace referencia al nivel de desigualdad de la distribución de la población entre diferentes áreas de una misma ciudad.
La segregación espacial, entendida básicamente desde una perspectiva geográfica sería respuesta y consecuencia de cuatro factores
principales: 1) el estatus socioeconómico; 2) algunas características sociodemográficas; 3) los estilos de vida; y, 4) la étnica o la raza.
Cada factor de segregación opera sobre colectivos de ciudadanos diferenciados y da lugar a diferentes modelos de concentración
residencial (Sorribles, 2012: 406). Sorribles indica que cada factor de segregación opera sobre colectivos de ciudadanos diferenciados
y da lugar a diferentes modelos de concentración residencial.
A su vez Sabatini (2003:7) especifica que la segregación requiere de una definición compuesta para observar aspectos diferenciables
que tienen distintas implicaciones, tanto en términos de sus impactos sociales y urbanos como en lo relativo a la política pública. Por
lo que se pueden distinguir tres grandes dimensiones que caracterizan a la segregación: 1) el grado de concentración espacial de los
grupos sociales; 2) la homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades; y, 3) el prestigio (o desprestigio)
social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad. Las dos primeras son dimensiones objetivas de la segregación y pueden
registrarse en planos temáticos de la ciudad, lo mismo que a través de índices estadísticos. La tercera dimensión, el mismo Sabatini
afirma que ésta es de carácter subjetivo; se refiere a imágenes, percepciones, reputación y estigmas territoriales asignados por la
población de la ciudad a algunos de sus vecindarios. En un extremo, el prestigio social de los barrios suele ser base de negocios
inmobiliarios para los promotores y capitalización de plusvalías (rentas del suelo) para sus residentes; y en el otro extremo de la
escala social, la estigmatización de los barrios contribuye a formas variadas de desintegración del cuerpo social.
Sabatini (2003:7-11) define de la siguiente manera los procesos que afectan a las ciudades contemporáneas. En ellos juega un papel
importante la dimensión subjetiva explicada en el párrafo anterior. Dichos procesos son los siguientes:
1.- La segregación figura como condición importante en muchos negocios inmobiliarios residenciales, los cuales han crecido de
manera significativa debido a la liberalización de los mercados urbanos, tradicionalmente regulados.
2.- La nueva pobreza que está creciendo en las ciudades está claramente asociada al surgimiento o reforzamiento de los estigmas
territoriales: barrios donde sobresale el negocio de la droga, la delincuencia, la deserción escolar y el embarazo de adolescentes,
entre otras formas de desintegración social.
3.- El enfoque de la segregación también puede ser explicado a través de cuatro afirmaciones:
a) La primera indica que la segregación residencial es un fenómeno, no un problema. Conforme a ello, Sabatini explica que los efectos
de la segregación pueden ser positivos como negativos.
b) La segunda afirmación dice que la segregación residencial es parte constitutiva de la realidad social. En donde destacan algunos
hechos sociales importantes, como que la segregación es un recurso usual para consolidar identidades de los grupos ascendentes o
para defender viejas identidades amenazadas por los cambios.
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c) La tercera afirmación indica que la escala geográfica en que la segregación ocurre es de gran importancia en sus efectos. Los
impactos negativos de la segregación están asociados con una menor interacción entre los grupos sociales. El aislamiento espacial
de los grupos pobres o discriminados, y la percepción que ellos tienen de esa condición, es lo que favorece la desintegración social.
d) El último enunciado dice que la segregación es un proceso, no una situación. Se afirma que el proceso de la segregación en las
ciudades inicia con el inquilinato en áreas centrales como una primera fase de integración de las familias recién llegadas a la ciudad.
Luego de conseguir insertarse en redes laborales, sociales y eventualmente políticas, las familias se mudan a la periferia, sea a través
de invasión ilegal de tierras, de la compra de sitios en negocios con distinto grado de legalidad, o del acceso a soluciones
habitacionales estatales.
De acuerdo a lo anterior, se lleva a cabo un análisis de la segregación socioespacial en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG),
localizando las regiones segregadas con las peores condiciones socioeconómicas en la ciudad; destacando las características
socioeconómicas de estas áreas intraurbanas y analizando a su vez el comportamiento espacial de estas regiones a través del tiempo.
Para ello, primeramente, conoceremos los acontecimientos históricos más importantes que se dieron en la ciudad en el contexto de
la segregación, no sin antes conocer el área de estudio:

3. ANTECEDENTES
Desde sus inicios en la ZMG aparecieron al occidente las áreas mejor dotadas y que fueron destinadas a las clases más acomodadas;
y, al oriente las que albergaron a los habitantes más pobres, separados por el antiguo río San Juan de Dios. Una característica
importante es que a lo largo del tiempo esta organización espacial se mantuvo. A mediados del siglo XX Guadalajara experimentó un
enorme crecimiento urbano, debido a un fuerte crecimiento natural de la población, pero también a un intenso proceso de
inmigración de población rural que llegó a quedarse. Esto acarreó una primera gran expansión de la mancha urbana y la formación
de una amplia franja de colonias populares que consolidaron al sector oriente como el espacio destinado a los sectores populares.
La ciudad se pobló y expandió, pero mantuvo una característica: la segregación física y social entre los sectores sociales, situación
que llevó a Jon Walton a llamarla la ciudad dividida (Arias, 2010).
En su trabajo, Arias (2010) explica que en la ciudad se generaron dos procesos importantes en cuanto a la organización espacial
interna de la ciudad, por una parte, “la integración física y social de los sectores populares en un espacio definido y acotado para
ellos”. Es decir, se mantuvo la forma tradicional del funcionamiento mismo de la urbe. Y a la vez, “la segregación social respecto del
resto de la ciudad en donde la Calzada Independencia operaba como bisagra que separaba y dividía dos modos muy distintos de
valorar, pensar y vivir la ciudad”. Se puede hablar de dos ciudades contenidas en una, al occidente la ciudad bonita y al oriente, la
ciudad que soporta los problemas que sistemáticamente son endosados a los que menos tienen como por ejemplo la desatención
de las autoridades municipales y estatales en cuanto a la dotación de agua potable, alumbrado público deficiente, calles polvorientas,
camellones secos y mal atendidos, zonas inseguras por la falta de vigilancia policiaca, etc.; aparte de otros factores que acarrearon
consigo deseconomías importantes a la zona, como son: en su tiempo, la localización del Penal de Oblatos, las zonas de cantinas y
prostitución, la existencia de un gran número de talleres, los hospitales públicos, vecindades, etc.”.
De acuerdo a la misma autora, en la década de los ochentas, la ciudad de Guadalajara dio inicios a un proceso expansivo territorial
hacia los municipios más cercanos, como fueron Tonalá y Tlaquepaque; ubicados al este y sur respectivamente. Ahí se alojaron los
descendientes de las familias que vivían en las zonas populares del oriente de la ciudad de Guadalajara, por lo cual, debemos
considerar que estas nuevas áreas urbanizadas albergaron a un gran número de personas pertenecientes al nivel socioeconómico
bajo. Si se considera el dinamismo de esos municipios, medido a través de sus tasas medias de crecimiento anual, durante el
periodo1980-1990 fueron de 6.87 y 12.75 por ciento respectivamente, muy superior al promedio estatal que fue de 1.99 por ciento
solamente; según las cifras que presenta el Consejo Estatal de Población del estado de Jalisco (COEPO: 2014). De esta manera, la
zona popular del oriente de Guadalajara ha tenido un proceso expansivo hacia dicha dirección, actualmente en los municipios de
Tonalá, como ya se había mencionado, así como en El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
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Para el año 2000, se identificaron 6 regiones periféricas en donde el común denominador resultó ser la marginación y la segregación
espacial. Estas regiones fueron definidas como tugurios y se localizaron en el exterior del anillo periférico. Se calculó que
aproximadamente el 33 por ciento de las personas que habitaron en ese año la zona metropolitana vivían en una de estas regiones,
en condiciones de marginalidad extrema. Dicha cifra resulta impactante, dado que se trata de la ciudad más importante del occidente
del país, y sobre todo nos conduce a la idea de que las ciudades capitalistas no son capaces de generar las condiciones necesarias
para que los diferentes grupos sociales en los cuales se divide su población, viva en condiciones de habitabilidad más o menos parejas
o no tan desiguales (Venegas y Castañeda, 2006: 3-15).
Venegas y Castañeda ubicaron esos seis tugurios de la ZMG de la siguiente manera:
Tugurio 1: Se localiza en el municipio de Zapopan y está situado al norte del cruce del anillo periférico con la carretera a Saltillo. Se
forma principalmente con las colonias: Lomas de Tabachines, Balcones de la Cantera, Arroyo Hondo, La Martinica, Benito Juárez, Villa
Guadalupe, Nueva España y Mesa Colorada.
Tugurio 2: Se localiza al noreste de la ciudad y lo forman las colonias “Hernández Loza, Bethel y Jalisco. Se trata de asentamientos
irregulares y carentes de algunos servicios, sobre todo de pavimento, pues se encuentran en una loma de muy difícil acceso. El
crecimiento ingente de la población y la escasez de vivienda provocaron desde 1979 la invasión de terrenos del ejido de Tetlán, la
acelerada formación de las colonias mencionadas.
Tugurio 3: Se encuentra al sureste de la ciudad y contiene a las colonias Rey Xólotl, Ciudad Aztlán, Lomas del Camichín, Lomas de la
Soledad y la Gigantera. Aunque se hayan muy distantes una de otra, se caracterizan por ser irregulares y habitadas por población de
un bajo estrato social, si bien no hay que descartar las colonias populares cercanas como Loma Dorada, un fraccionamiento con todos
los servicios.
Tugurio 4: Se ubica al sur de la zona metropolitana y se incluyen las siguientes colonias: Las Vegas, El Refugio, El Vergel, 5 de Mayo,
Guadalupe Ejidal y Valle de la Misericordia. La zona se encuentra al final de la calzada Gobernador Curiel y la avenida 8 de Julio, hacia
el sur de la zona industrial y en su mayoría estos asentamientos se encuentran en el ejido Polanco.
Tugurio 5: Se encuentra al suroeste de la ciudad y se ubican las colonias Agrícola, El Briseño, Jardines de Ixtépete, El Mante, Francisco
Sarabia y Agua Blanca. Esta zona se localiza en el municipio de Zapopan y presenta un proceso avanzado de regularización.
Tugurio 6: Está al noroeste de la ZMG, ahí se ubican las colonias Jardines de Nuevo México, Periquera, Rancho el Zapote, Vicente
Guerrero, Hogares de Nuevo México, Colonos de Tesistán, El Tigre II, Colinas de los Robles, El Tigre, Los Robles y Jardines del Valle;
varias de ellas en tierras del ejido de Tesistán. Esta zona se encuentra en el municipio de Zapopan.
En el siguiente mapa Venegas y Castañeda (2006) localizan cada una de las regiones denominadas tugurios, de acuerdo a datos
aportados para el año 2000.

4. PROCESO METODOLÓGICO
El método que se utilizó fue el de análisis espacial, que resuelve la pregunta de dónde se encuentran las áreas segregadas en la zona
metropolitana de Guadalajara150 y con las peores condiciones socioeconómicas de vida. Para ello, se utilizó un sistema de información
geográfico (SIG) en el cual se georreferención la información estadística y se trabajó con mapas para obtener los resultados que se
describieron más adelante. El análisis se desarrolló en dos etapas básicamente. En la primera, se identificaron las regiones segregadas
con las peores condiciones socioeconómicas; mientras que en la segunda se pudieron comparar los espacios segregados en el año
2010 con los espacios segregados del año 2000 y comprender cómo fue evolucionando este fenómeno en la ciudad conforme el paso
150

La Zona metropolitana de Guadalajara se delimitó en este trabajo, tomando en cuenta las definiciones del INEGI, SEDESOL y CONAPO, las cuales incorporaron a esta
mancha urbana las porciones urbanizadas de ocho municipios que son: Guadalajara (39); Ixtlahuacán de los Membrillos (44); Juanacatlán (51); El Salto (70); Tlajomulco de
Zúñiga (97); Tlaquepaque (98); Tonalá (101); y, Zapopan (120). Además, se consideraron en el análisis un total de 59 localidades de tipo urbano, según el criterio de 2,500
o más habitantes, que emplea el INEGI para ello.
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del tiempo. En ambos casos, se aplicaron herramientas de geoproceso del sistema de información geográfica (SIG) creado para ello.
Al respecto, se debe entender que una de las funciones más importantes de un sistema de información geográfica es precisamente
el análisis de geoproceso, el cual se relaciona con la superposición de varias capas vectoriales en un mismo proyecto, con el objeto
de poder realizar análisis espaciales entre varias capas temáticas. Para el caso que nos ocupa, se resolvió el ¿dónde se localizan las
regiones segregadas más pobres en la ciudad?; así mismo ¿qué zonas dejaron de serlo?; ¿cuáles continúan siendo segregadas?; y,
conforme a los datos censales más recientes ¿cuáles regiones han surgido ahora, y quienes presentan características de segregación?
Respecto a la información estadística, se recabaron los datos del Censo de población y vivienda 2010 del INEGI desglosados
geográficamente en Áreas geoestadísticas básicas (AGEB) 151.
Con la pretensión de cubrir de la mejor manera las causas que generan la segregación en la ZMG se definieron tres dimensiones
analíticas que sirvieron de base para realizar el análisis de geoproceso en el sistema de información geográfica. Estas dimensiones
son: 1.- las que se relacionan con cuestiones de tipo socioeconómico; 2.- vulnerabilidad en cuanto a las condiciones habitacionales
de las personas, como son: las características de las viviendas, las condiciones de desabasto de los servicios públicos básicos a los
cuales se tienen derecho: agua, drenaje y electricidad; así como las condiciones sanitarias en las casas habitación censadas; y, 3.- las
condiciones de proletarización como pueden ser: la fragilidad de las casas, presencia de hacinamiento; y la carencia de bienes
materiales en las mismas.
Para definir las regiones segregadas con rasgos de mayor marginación de la ZMG, se consideró el siguiente criterio: las áreas
geoestadísticas básicas urbanas (AGEB) consideradas en esta situación, lo serán cuando muestren deficiencias en al menos dos o
incluso más variables del conjunto de dimensiones. Para ello: 1.- se realizó un análisis a cada una de estas variables, utilizando las
herramientas de geoproceso del sistema de información geográfica (SIG), con el objetivo de mapear todas las AGEB que presentaran
estadísticamente las peores condiciones en cuanto al aspecto socioeconómico, habitacional y de proletarización. Se obtuvieron 14
conjuntos espaciales que contenían, cada uno de ellos, las zonas mayormente marginadas en la zona metropolitana de Guadalajara;
2.- para asegurarnos que los AGEB resultantes en esta primera etapa, tuvieran al menos dos situaciones difíciles o de deficiencia, se
realizaron operaciones de conjuntos de una variable contra las demás; y, finalmente, 3.- el agrupamiento de estas zonas definieron
las regiones segregadas más marginadas en la ciudad. Resolviendo de esta forma el dónde se localizaron estas regiones en el año
2010.
Cabe hacer mención que para identificar el conjunto de zonas segregadas y en las peores condiciones socioeconómicas en la ZMG,
se consideraron los siguientes aspectos:
1.- El área de análisis se integra por un espacio geográfico en donde la ciudad se enfrenta a dos barreras físicas que limitan el
crecimiento urbano de la ZMG, tales como: a.- la barranca de Oblatos-Huentitán y b.- el bosque La Primavera; localizados al norte y
suroeste de la urbe analizada.
2.- Existe el imaginario en los habitantes de la ZMG, de que al oriente y al sur de la ciudad se localizan las zonas más densamente
pobladas, y con los habitantes más pobres de la zona metropolitana. Esto así ha sido desde la fundación misma de esta ciudad, hace
ya varios siglos.
3.- Para la separación de los diferentes estratos socioeconómicos (ricos y pobres) de la ZMG, se consideran importantes algunas
vialidades internas, como son la calzada Independencia, que divide la metrópoli en la parte oriental y occidental; así como el anillo
periférico que rodea la zona urbana. Se sabe que la expansión de la ciudad ya sobrepasó el límite que marca este anillo periférico, de
tal manera que ahora el ensanchamiento de esta urbe se dirige hacia los terrenos que se localizan en los municipios más cercanos a
la misma.
4.- En cuanto a la pregunta relacionada con el ¿dónde debe crecer la ciudad?, se observa claramente que es una decisión tomada por
el mercado (constructoras, fraccionadores, etc.), conforme a los intereses económicos que éste mismo define; y ante la ausencia de
planeación efectiva del sector gubernamental.
5.- Se considera un interés ambiental nulo, tanto por el mercado y sus intereses económicos, así como la clase política (políticos) que
administra los recursos públicos, en donde los primeros deciden hacia donde debe crecer la ciudad, mientras que los segundos
autorizan y hacen posible las decisiones de aquellos.
6.- El consumidor del espacio destinado a la vivienda, por su parte, sabe sus posibilidades de compra y se agrega en las regiones cuyos
habitantes reúnen características comunes entre sí. El factor más importante para ello es el precio del suelo o de la vivienda; así como
su cercanía a las zonas en donde habitan los seres más cercanos a ellos. Por lo tanto, quien posee menos recursos terminará
habitando los peores espacios de la ciudad, ya que, en términos económicos, resultan ser los más baratos.
A partir de todo lo anterior, se identificaron las zonas segregadas y se llegaron a cumplir los objetivos planteados.

5. ÁREAS SEGREGADAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
De las 14 variables que fueron utilizadas para el análisis de la segregación en la zona metropolitana de Guadalajara, durante el año
2010, fue posible obtener el siguiente panorama socioeconómico de esta ciudad, tal como se menciona a continuación:
En el ámbito educativo la ZMG presentó casi 77 mil personas mayores de 15 años en condiciones de analfabetismo. En promedio
hubo 45 personas por AGEB con esta particularidad. Así mismo, el grado de escolaridad más elevado que se detecto fue de 15 años
de estudio, con un promedio general de 9 años solamente a nivel básico en la mayoria de los Agebs. Con relación al hacimamiento,

151

Según el INEGI, un AGEB se define como “la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Dependiendo de sus
características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. Un AGEB urbana, es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente
delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de
servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas”. Por otra parte, “una localidad urbana es aquélla que tiene una población mayor
o igual a 2 500 habitantes o que es cabecera municipal, independientemente del número de habitantes” INEGI (b), 2014).
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aproximadamente el promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas fue de 4 personas, aunque existieron algunas áreas
de la ciudad en donde llegaron a cohabitar en una sola vivienda un total de 12 individuos. Por otra parte, los porcentajes de las
viviendas particulares habitadas que dispusieron de alguno de los servicios públicos básicos, como agua potable, dreneje y
alcantarillado, fueron relativamente altos. Sin embargo, el primero de ellos (agua potable) presentó el valor más bajo de los tres
(91%). Lo anterior resulta lógico ya que se sabe plenamente de uno de los problemas graves que ha enfrentado la ZMG a través del
tiempo, ha sido el abastecimiento de agua a sus pobladores. Por último, en cuanto a la existencia de algunos bienes materiales que
facilitan o hacen más cómoda la vida de las personas en su hogar, destacaron por sus valores más bajos, la disposición de
computadoras e internet en las viviendas particulares habitadas de la ciudad, ya que éstos oscilaron entre el 47 y el 38 por ciento
respectivamente.
Para el caso de la variable relacionada con el analfabetismo se observó que los AGEB con más analfabetas se localizaron en las zonas
perifericas de la ciudad, al noroeste, sureste y este de la misma. Al respecto véase el siguiente mapa.
Mapa 3. AGEB de la Zona Metropolitana de Guadalajara con mayor
cantidad de personas en condiciones de analfabetismo, 2010.

N

W

Simbología:

E

Espacios con más analfabetismo
ZMG

S

8000

0

8000

16000 Miles

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica y estadística del INEGI

Se prosiguió a la definición del conjunto de los AGEB urbanos de la ZMG que presentaban dos o más condiciones socioecoonómicas
desfavorables, mediante las herramientas de análisis geoespacial que contiene el sistema de información geográfica (SIG) empleado
para ello. Técnicamente, esto se logró gracias a la realización de operaciones de conjuntos de 14 variables con un enfoque netamente
espacial. De esta forma, se elaboró un mapa final que muestra la concentración de todos los AGEB de la ciudad en donde se manifiesta
claramente que las condiciones de vida son más difíciles, respecto a las demás áreas geoestadísticas básicas de la misma; y sobre
todo, que ahí es recurrente la aglomeración de personas con las peores condiciones de la urbe, es decir, los más desfavorecidos y
segregados. Dicho mapa se muestra a continuación.
Mapa 4. Localización de regiones segregadas en la zona metropolitana
de Guadalajara, Jalisco; 2010.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica y estadística del INEGI.

En este mapa es factible identificar algunos aspectos de suma importancia, como los que a continuación se mencionan:
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1.- Conforme a los resultados obtenidos para el año 2010, se puede afirmar que aproximadamente el 31 por ciento de los AGEB (528
en total) de la Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara presentaron características de segregación espacial. Así mismo, en
estas regiones habitaban en ese mismo periodo de tiempo más de un millón de personas, que significaron aproximadamente el 25
por ciento del total de habitantes.
2.- Estas regiones presentaron un patrón de localización claramente definido, de tal forma que fue posible ubicarlas en el anillo
externo de la ciudad, en su área periférica y suburbana, y en cualquiera de sus puntos cardinales. Observándose, sin embargo, mayor
concentración de AGEB urbanos en estas circunstancias socioeconómicas, principalmente al este y sur de la metrópoli. Se calculó, a
partir de la información recabada para el año 2010, que aproximadamente el 76 por ciento de los AGEB con signos de segregación
en la ZMG se localizaron en los municipios del este y sur de la ciudad, en Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga,
Tlaquepaque, Tonalá y Juanacatlán. De este grupo, el 28 por ciento de los AGEB segregados se localizaron en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, el cual se ha caracterizado en los últimos años como destino para soportar y hacer frente al crecimiento urbano
de la zona metropolitana de Guadalajara; con gobiernos proclives a ello.
3.- Por municipio, los de Guadalajara y Zapopan pudieran ofrecer las mejores condiciones para vivir, debido a que siempre han sido
los más favorecidos por las distintas administraciones gubernamentales que han existido, y, además, son los municipios mejor
desarrollados desde el punto de vista económico. Sin embargo, también se localizan ahí regiones que presentaron características
desfavorables para ello. Conforme a los datos analizados, Guadalajara presentó una cantidad mínima de AGEB en condiciones de
segregación (4 por ciento del total solamente); sin embargo, en términos poblacionales significa que ahí se aglomeraron más de 96
mil personas. Entre otras características socioeconómicas importantes se pueden mencionar las siguientes: presencia de
analfabetismo (casi 3 mil personas); nivel educativo bajo (oscila entre más de 4 y menos de 8 años de estudio); presencia de
hacinamiento (más de 4 hasta 8 habitantes por vivienda particular habitada); servicios básicos completos, aunque no se sabe la
calidad de los mismos, por ejemplo el agua potable; y en cuanto a los bienes materiales en el hogar, existió mayor carencia en la
tenencia de refrigerador, computadora e Internet.
4.- Lo anteriormente descrito se presenta: al norte del municipio de Guadalajara, en diferentes porciones de las colonias El Jagüey,
Lomas del Paraíso I, Lomas del Paraíso II, Lomas del Paraíso III, Rancho Nuevo, y Balcones de Huentitán; al noreste de la misma ciudad,
en las colonias Santa Cecilia, Lomas de Río Verde, San José Río Verde, Jardines de la Barranca, El Betel, Villa de Guadalupe, La
Campesina, Lomas del Gallo, Los Arrayanes y Lomas del Laurel I, muy cercanas a los límites entre Guadalajara y el municipio de Tonalá.
En la zona centro se localiza un espacio segregado en las colonias Rincón de la Agua Azul y Ferrocarril; y, por último, al suroeste en
Polanco, Valentín Gómez Farías, Francisco Villa, Polanquito, Balcones del Cuatro, Revolucionaria, La Mezquitera y Torres España,
todas ellas muy cercanas al límite con el municipio de Tlaquepaque.
5.- En el caso del municipio de Zapopan, el área urbana que forma parte de la zona conurbada de Guadalajara se localiza al oeste de
la misma. Ahí se identificaron un total de 124 AGEB con más de 265 mil habitantes, en condiciones de segregación. Además, se
observaron algunos rasgos que definen las dificultades que enfrentan estas regiones, tales como la existencia de más de 8 mil
personas en condición de analfabetismo; hacinamiento, encontrándose AGEB en los cuales el 65 por ciento de las viviendas
particulares habitadas cuentan solo con un cuarto; y carencias en algunos bienes del hogar como refrigerador, lavadoras, teléfonos,
y sobre todo computadoras e Internet. Estas regiones fueron localizables al noreste, suroeste, oeste y noroeste de la ciudad; algunas
de dichas regiones en zonas que se pueden considerar como suburbanas, en un ambiente semirural.
6.- Considerando lo anterior, al noreste de la ciudad de Zapopan se encuentran regiones segregadas que incluyen territorios de las
colonias Benito Juárez Norte, Arroyo Hondo Segunda Sección, Indígena de Mezquitán, Nueva España, Lomas del Refugio, Miguel
Hidalgo, La Higuera, Vista Hermosa, La Coronilla, Mirador Escondido, Mesa Colorada Oriente, Loma del Pedregal, Balcones de la
Cantera, Agua Fría, Lomas de Tabachines, Emiliano Zapata, Cabañitas, Nuevo Vergel, Villa de Guadalupe, La Junta de los Ocotes,
Lomas del Centinela, Colorado, La Mesa Colorada Poniente y la localidad de San Esteban (San Miguel Tateposco); mientras que al
suroeste se pueden mencionar las colonias La Florida, La Palmira, Los Cajetes, Los Robles, Santa Ana Tepetitlán, Balcones del Sol, 12
de Diciembre, El Rehilete, La Floresta del Collí, Lomas de la Primavera, Jardines Tapatíos, Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos,
Villas de la Primavera y El Tizate; al centro-oeste se localizaron el Barrio Centroamericano y San Juan de Ocotán; y al Noroeste la
colonia de Nuevo México; y las localidades de Tesistán, Santa Lucía y Nextipac. Véase mapa número 5.

581

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Mapa 5.
Localización de las áreas segregadas en la zona urbana
de Guadalajara y Zapopan, 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica y estadística del INEGI.

7.- Así mismo, en la parte sureste y sur de la ciudad se localizaron las porciones urbanizadas que pertenecen a los municipios de
Tonalá, Tlaquepaque y el Salto. Aquí se localizaron un total de 257 AGEB que reunieron las características de segregación que se han
venido analizando en este trabajo. Dicha cantidad representó aproximadamente el 49 por ciento del total de AGEB segregados y en
las peores condiciones que fueron identificados para la zona metropolitana de Guadalajara; ahí habitaban en el año 2010 casi 554
mil personas, es decir, más de medio millón de habitantes de dicha macro ciudad. Se entiende que el crecimiento de estas zonas de
la ciudad, se relacionaron, desde un principio, con el crecimiento y la presión demográfica que trajo consigo la parte oriente de
Guadalajara, la más poblada y popular de la misma.
Mapa 6.
Localización de las áreas segregadas en la zona urbana de Tonalá,
Tlaquepaque y El Salto, 2010.
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Fuente: elaboración propia a partir de información cartográfica y estadística del INEGI.

8.- Tal y como se puede observar en el mapa número 6, una porción importante del espacio urbano de estos tres municipios reúne
las condiciones necesarias para considerarse como segregados. De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el INEGI,
aproximadamente el 50 por ciento del total de sus AGEB mostraron esa situación el año 2010, siendo el municipio de El Salto el que
mostró una proporción mayor respecto al total de áreas geoestadísticas básicas que lo integran, igual al 63.7 por ciento. En esta
región se ubican las localidades de Las Pintas, El Salto, San José el Verde, El Quince, Las Pintitas, San José del Castillo, Galaxia Bonito
Jalisco y el Fraccionamiento La Alameda, en el municipio de El Salto; Santa Anita y algunas porciones de la cabecera municipal en el
municipio de Tlaquepaque; Puente Grande, Coyula, San Francisco de la Soledad, La Punta y parte de la cabecera municipal de Tonalá.
9.- Por último, en la misma porción sur de la ciudad se localiza la parte urbana que pertenece al municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
el cual integra a la ZMG un buen número de localidades situadas en una zona que se puede considerar como suburbana, muy cercana
a la macro ciudad que se analiza en este trabajo; pero, incorporada plenamente a la vida socioeconómica de la misma. Más alejadas
todavía, hacia el sureste de la zona metropolitana, se localizan las localidades urbanas de los municipios de Juanacatlán y de
Ixtlahuacán de los Membrillos, muy cercanos a la región Ciénega del estado de Jalisco. En todo este espacio se contabilizaron un total
de 124 AGEB en condiciones de segregación espacial. Dicha cantidad representó el 23.5 por ciento del total de AGEB que reunían
esta característica en la ZMG. Aquí habitaban más de 176 mil personas, según las cifras oficiales del INEGI para el año 2010.
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Mapa 7.
Localización de las áreas segregadas en la zona urbana de Tlajomulco
de Zúñiga, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, 2010.
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10.- Se puede considerar que esta zona constituye una válvula de escape al crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara, a tal
grado que aquí se ha presentado el mayor dinamismo poblacional en los últimos años; y una apertura desenfrenada de nuevos
fraccionamientos por parte de quienes manejan dicho negocio. De las localidades en situación de segregación se mencionarán las
siguientes: San Sebastián el Grande, Santa Cruz de las Flores, Cajititlán, Santa Cruz del Valle, Zapote del Valle, La Alameda, La Unión
del Cuatro (San José del Valle), San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista, San Agustín, Lomas de Tejeda, Hacienda Santa Fé, Lomas
del Sur, Galaxia la Noria, Colinas del Roble, Fraccionamiento Rancho Alegre, El Capulín, Hacienda los Fresnos, Fraccionamiento Villas
de la Hacienda y una porción de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga; Atequiza, La Capilla del Refugio, Los Olivos, Las
Águilas y parte de la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos; así como una porción de la localidad de Juanacatlán.

6. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS SEGREGADAS Y MARGINADAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 2000-2010.
En el mapa número 8 se muestra la localización de las regiones segregadas socioeconómicamente de la zona metropolitana de
Guadalajara. En tono gris se representan los tugurios del año 2000 y con achurados las regiones segregadas del 2010. Se observa que
en donde existen intersecciones corresponde a las zonas segregadas en uno y otro año, es decir, fueron y siguen siendo segregadas.
En donde no se da esta intersección, dejaron de ser clasificadas como tales (AGEB coloreados sólo con tono gris) o bien, son incluidas
como segregadas de acuerdo a la información del último censo poblacional del INEGI (AGEB con achurado solamente). Conforme a
lo que se observa en el mapa se puede inferir lo siguiente:
1.- Mediante el empleo de metodologías similares, basadas en el análisis con sistemas de información geográfica, es posible sostener
que las áreas segregadas de la zona metropolitana de Guadalajara se siguen ubicando en la misma zona de la ciudad: alrededor y en
la periferia, en cualquier punto cardinal; concentradas principalmente al norte, este y sur de esta metrópoli, en los municipios de
Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Se puede obtener, por lo tanto, una tendencia que marca un patrón
claro en cuanto a la localización de las regiones segregadas que aquí se analizaron.
2.- Así mismo, se encontraron algunos AGEB que ya no se clasificaron como segregados. Ello puede ser motivo de futuros análisis que
expliquen y confirmen los hechos que contribuyeron a esta situación, por ejemplo, los cambios de uso de suelo y de los sistemas de
precios en esas zonas geográficas; así como la migración de población en condiciones de marginación más hacia el sur de la ciudad,
en un movimiento de adentro hacia afuera de la metrópoli.
3.- Un aspecto nuevo que arrojó este análisis, es la aparición de espacios segregados en la zona suburbana del sur de la ciudad, como
una especie de “islas de segregación” cuyo destino futuro será sin lugar a dudas, su incorporación física a la gran metrópoli central
que es la ZMG. Hipotéticamente este hecho se puede explicar a través de los fenómenos relacionados con el traslado de personas
hacia estas “islas segregadas” debido principalmente a un sistema de precios bajos de la vivienda. Esto resulta atractivo para los
habitantes de la ciudad con bajos recursos económicos, aunque ahora tendrán que trasladarse día a día hasta los lugares de trabajo
a mayor distancia, que muchas de las ocasiones se encuentran en la zona urbana de Guadalajara.
4.- Poblacionalmente se puede afirmar que en el año 2000 como en el 2010, existe la misma proporción de habitantes en condiciones
de segregación y de marginación en la ZMG, es decir, aproximadamente el 30 por ciento de sus habitantes son considerados como
segregados (población con problemas sociales y económicos aglomerada en espacios comunes) y marginados a la vez. En este aspecto
no ha cambiado la tendencia entre los dos años que se analizaron en este trabajo.
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Mapa 8. Localización de regiones segregadas en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, 2000 y 2010.

SIMBOLOGÍA:
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Fuente: elaboración propia a partir de información estadística y cartográfica del INEGI.

7. CONSIDERACIONES FINALES.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir lo siguiente:
1.- Con las 14 variables estadísticas analizadas, fue posible identificar las regiones de la zona metropolitana de Guadalajara que
presentaron condiciones de segregación urbana y que espacialmente aglutinaron a los habitantes con las mayores carencias
socioeconómicas en esta ciudad; que, por cierto, es la más desarrollada, no solamente en el estado de Jalisco, sino en el occidente
del país.
2.- En términos generales, se considera que, a pesar de la importancia de la ZMG en el sistema urbano del occidente del país, ésta
sigue generando espacios que marcan grandes desigualdades de tipo socioeconómicas en su interior, segregando una cantidad
significativa de habitantes en condiciones de vida difícil, ya que más de un cuarto de su población enfrenta dicha situación. Lo
anterior, sin hacer referencia a la problemática social que ahí se produce, tales como inseguridad, drogadicción y otros fenómenos
que se pueden presentar.
3.- Se observa un patrón de localización de las regiones segregadas bien definido, que se puede interpretar como un modelo espacial
propio para la Zona Metropolitana Guadalajara. Dichas regiones, con las peores condiciones socioeconómicas y materiales, se
localizaron principalmente en su periferia urbana, en todos los municipios conurbados a la misma; sin ser característica exclusiva de
alguno en particular. Ahí habitan poco más de un millón de personas, tal como se explicó anteriormente.
4.- Sin embargo, en la parte sur de la ZMG se concentra la mayor cantidad de AGEB urbanos segregados. Esta región en específico la
podemos dividir en dos partes, la zona conurbada y otra zona que contiene localidades más dispersas. En el primer caso, encontramos
a los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, pudiendo afirmar que ahí se encuentra la mayor problemática es este sentido, y
que urge en el corto plazo, la atención que ello merece. En el segundo caso, tenemos localidades urbanas influenciadas por la vida y
el ritmo que impone esta metrópoli central, específicamente, se localizan en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, y
a una mayor distancia Ixtlahuacán de los Membrillos. Lo anterior nos lleva a afirmar que estas zonas están siendo impactadas por el
crecimiento de la mancha urbana y ahí es precisamente la válvula de escape para las clases más populares de la ciudad.
5.- Lo anterior, hace suponer la existencia de un modelo de crecimiento urbano en forma de mancha de aceite, cuyo futuro próximo
será su incorporación total al espacio metropolitano continuo. No por algo, el mayor dinamismo poblacional se ha dado en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga en los últimos años, con una peculiaridad importante, la generación de áreas segregadas. Desde
este punto de vista, habrá que preguntarse qué tanto beneficia el crecimiento urbano acelerado en este municipio, o es en realidad
un problema para su ayuntamiento, dados los costos que esto implica en cuanto a la prestación de los servicios básicos a los que está
obligado por ley. A pesar de ello, la parte sur de la ZMG le corresponde jugar el papel, si las administraciones municipales no corrigen
la tendencia, del patio trasero de la capital jalisciense.
6.- También hay evidencias importantes de que el crecimiento urbano de la ZMG, más recientemente, se ha direccionado ahora a la
parte occidental de la ciudad, en el municipio de Zapopan y más allá hacia los municipios de la región Valles, específicamente en los
municipios de El Arenal y Tala. Esto deberá resultar fundamental para que dichos gobiernos municipales tomen en serio los procesos
de planeación ordenados y programen eficientemente el crecimiento urbano en sus territorios, ya que éstos siempre vienen
acompañados con procesos de deterioro y desgaste de recursos naturales, aparte de los gastos que esto significa, dada la necesidad
de más servicios públicos; y la aparición de diversas patologías sociales que anteriormente no existían.
7.- Es indispensable la aparición de nuevos actores locales que se desliguen de los intereses empresariales-políticos que actualmente
prevalecen, determinados y operados desde fuera de las regiones, y se considere que las nuevas urbanizaciones traerán consigo
presiones importantes, y se valore en todos los sentidos la conveniencia de aceptar estos procesos expansivos de la ciudad central
hacia dichos espacios.
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RESUMO
A implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), potenciou novas oportunidades na Região do Alentejo,
fundamentalmente nas fileiras agrícola\agroindustrial; turismo; ambiente; água; energia e inovação e tecnologia. Sendo esta uma
realidade recente, ainda em franco desenvolvimento e valorização, importa garantir-se o ajuste, adequação e qualificação de mão
de obra da região. Neste sentido é vital envolver a Comunidade escolar, desenvolver trabalho conjunto e dar a conhecer aos jovens
da região, uma “nova realidade regional” potenciada por Alqueva, que estimule a aquisição de novas competências nos diferentes
domínios e oportunidades geradas pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, tendo como objetivo final a fixação de jovens
na região e o melhor aproveitamento por parte dos mesmos das novas oportunidades geradas. É neste contexto que a EDIA
promoveu o programa “Alqueva vai à Escola”.
Palavras-chave: Alqueva; Empreendedorismo; Ensino; Qualificação; Território.

ALQUEVA GO TO SCHOOL
ABSTRACT:
The execution of the Multiple Purpose Alqueva Dam has fostered new opportunities in Alentejo, mostly in the agricultural / agrofood sectors; tourism; environment; water; energy and innovation and technology. As this is a recent reality, still in full development
and appreciation, it is important to ensure the adjustment, adequacy and qualification of the different workers in this region. So, it
is vital to involve the school community, develop team work and show to the local young people a new "regional reality" fostered by
Alqueva, which stimulates the acquisition of new skills in different areas of work and opportunities generated by the Alqueva
Enterprise hopping to establish young people in the region and to make better use of the new opportunities generated by them. It is
in this context that EDIA promoted the "Alqueva go to school" project.
Key words: Alqueva; Entrepreneurship; Qualification; Teaching; Territory.

1. ENQUADRAMENTO
O potencial de Alqueva decorre fundamentalmente da materialização do maior lago artificial da Europa, com uma área de cerca de
250 km2, cujas margens possuem mais de 1160 km, ao que se associa uma rede de rega capaz de irrigar atualmente 120 mil ha,
intercalada por todo um conjunto de barragens de regularização. À obra física associa-se o potencial endógeno da Região, marcado
por uma enorme riqueza ambiental e patrimonial. A gastronomia, a forte identidade cultural, o artesanato, a biodiversidade, a
tranquilidade, a segurança, aliados ao Sol, Solo\Espaço físico e à água são ainda fatores de diferenciação que esta região oferece,
sendo que o desafio que se coloca por forma a potenciar a mesma, passa necessariamente por uma aposta na SUSTENTABILIDADE e
pela capacidade de transmitir estas oportunidades aos mais jovens, por forma a que se qualifiquem e possam fixar-se na região.
A EDIA, foi a empresa criada em 1995, de capitais exclusivamente públicos, com a missão de conceber, executar, construir e explorar
o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e social da
sua área de intervenção, a que correspondem 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.
Esta empresa posiciona-se como uma referência estratégica e de incontornável relevância, na medida em que tem vindo a potenciar,
de forma direta, a diminuição da dependência agroalimentar e o aumento das exportações.
Através do EFMA, a EDIA consciente do papel que assumiu na região, e com o objetivo de associar às infraestruturas do Projeto de
Alqueva polos de desenvolvimento, apostou assim na perspetiva empresarial. A potenciação do Projeto passa, desta forma, pela
capacidade de atrair investidores na agricultura, na agroindústria ou comércio e consequentemente conseguir fixar jovens e massa
crítica na região.
Dando sequência à necessidade de alargar o leque promocional das potencialidades criadas pelo Empreendimento, a Empresa tem
ainda trabalhado no sentido de promover outras áreas, acrescentando-se à vertente agrícola as componentes de sustentabilidade,
ambiente, património, turismo, energias alternativas, assim como as valências relacionadas com a gestão da componente de regadio
e uso eficiente da água do Projeto.
Atualmente esta empresa é reconhecida a nível nacional e, também além-fronteiras, como uma Empresa sólida e estratégica para a
promoção de Alqueva, rentabilizando a sua componente agrícola; para a promoção da região, enquanto zona de referência para
novos investimentos; para o estabelecimento de pontes facilitadoras entre investidores e empresários locais, tendo em vista
parcerias em diversas áreas de negócio, para além de ser responsável direta pela conceção, construção e exploração das
infraestruturas que estão afetas ao EFMA.
De entre as várias infraestruturas que compõem o EFMA (Empreendimentos de Fins Múltiplos de Alqueva), salientam-se:
- Barragem e Central de Alqueva, concluídas em 2002 e 2004 respetivamente;
- Barragem e Central de Pedrógão, concluídas em 2006;
- Sistema Global de rega, composto por uma rede primária e secundária, concluída a 1ª fase em 2016 com a instalação de 120.000
ha de novas áreas de regadio;
- Previsto o alargamento da área regada para mais 47.000 ha
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A execução destas infraestruturas visa fundamentalmente:
Constituição de uma reserva estratégica de água;
Garantia do abastecimento de água às populações;
Alteração do modelo cultural da agricultura;
Produção de energia elétrica não poluente;
Contribuição para a promoção do turismo de qualidade;
Preservação do ambiente;
Criação de um novo clima empresarial;
Dinamização do mercado de emprego.
É dentro deste contexto de mudança que o “Espaço de Alqueva” se apresenta como portador de novas oportunidades
socioeconómicas. Neste âmbito e de acordo com um estudo encomendado pela EDIA, “Plano Estratégico de Negócio e Plano de
Marketing” realizado pelo CIEF – Centro de Investigação sobre Economia Financeira do ISEG(2004), foram identificadas como fileiras
preferenciais: a fileira da Agricultura/ Agroindústrias, do Turismo e da Energia, , e ainda as fileiras da Água, do Ambiente e da Inovação
e Tecnologia transversais a todas as outras. É de igual forma neste contexto que a proximidade da empresa às comunidades locais,
aos stackholders e neste particular às instituições de Ensino, ganha uma enorme relevância no sentido de promover um envolvimento
conjunto capaz de abraçar as novas oportunidades e desafios gerados da região, alavancados pelo EFMA, região esta que sendo
caracterizada pela baixa densidade e envelhecimento das populações necessita promover a fixação e atração à mesma de jovens e
massa crítica.
Nas secções que se seguem, apresenta-se na secção 2. Os Desafios da Sustentabilidade, abordando-se aspetos e preocupações que
foram tidas em linha de conta inerentes ao Empreendimento e aspetos inerentes às oportunidades potenciadas pelo
Empreendimento. Na secção 3. Responsabilidade Social, apresentam-se algumas práticas e projetos prosseguidos pela EDIA, com
particular enfoque na Comunidade Escolar, nomeadamente o Projeto “Alqueva vai à Escola”. Na secção 4. Nota Final, explana-se a
importância das ações levadas a cabo pela EDIA no sentido da sensibilização e envolvimento da comunidade Escolar em torno dos
desafios e oportunidades geradas por “Alqueva”.

2. OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE
Inerente à materialização do EFMA, desde a primeira hora, que todo um conjunto de preocupações, ambientais, patrimoniais, de
“sustentabilidade”, sempre estiveram bem presentes na política seguida pela EDIA, onde, para além das inúmeras intervenções no
território, nestes domínios, onde por exemplo se procedeu à classificação e proteção de espécies, se classificou património,…e onde
dos inúmeros estudos de impacte ambiental e patrimonial, sempre estiveram associadas e sempre foram acolhidas e implementadas
todo um conjunto de medidas de compensação e de minimização e impactes.
O Parque de Natureza de Noudar, propriedade da EDIA, assume-se como uma referência no panorama nacional do turismo de
natureza. É um exemplo inovador da forma como as atividades turísticas podem e devem contribuir para a preservação do património
natural e para a conservação da biodiversidade.
O Parque de Noudar é um projeto fundamental não só como referência no turismo de natureza nacional, mas também como motor
de desenvolvimento económico e social da região, demonstrando que é possível conjugar turismo, economia e biodiversidade.
O projeto global de Alqueva obrigou à construção de uma nova povoação “aldeia da Luz” para alojar os cerca de 400 habitantes da
"velha" aldeia, submersa pelas águas da albufeira, Como forma de preservar a memória da antiga aldeia, foi construído um museu,
o qual é gerido pela EDIA, onde se preservam essas memórias e se promovem inúmeras atividades culturais.
2.1. Agricultura, Água e Energia os novos desafios
Alqueva garante o abastecimento público de água, a empresa concluiu, em 2010, as ligações entre a albufeira "mãe" de Alqueva e as
quatro albufeiras abrangidas pelo projeto, que pode reforçar, sempre que haja necessidade, o abastecimento público de 13 concelhos
do Alentejo com mais de 200.000 habitantes, incluindo os de Beja e Évora.
Na fileira energética, além de ter construído as centrais de Alqueva e do Pedrógão, que começaram a funcionar em 2004 e 2006,
respetivamente, a EDIA terminou em 2011 a instalação das cinco centrais mini-hídricas do projeto.
Neste setor, a aposta passa também por outras fontes de energia renovável e já instalou pequenas centrais solares fotovoltaicas
junto à barragem do Alqueva e nas estações elevatórias do Pisão e da Amoreira e um primeiro conjunto de painéis solares
fotovoltaicos flutuantes para produzir energia para abastecer as operações da reserva de água da Cegonha. Ainda nesta fileira a
empresa, instalou e cobriu a cobertura do seu edifício sede com painéis solares, e apostou igualmente na introdução de viaturas
100% elétricas ao serviço da mesma, contando de momento já com 6 destas viaturas, bem como carregadores rápidos para as
mesmas nas suas instalações.
Na fileira agrícola, e no que se refere à adesão dos agricultores ao regadio, observa-se atualmente uma taxa de adesão", que já
ultrapassa os 67% em média e nalguns blocos de rega, ultrapassou mesmo os 80% logo nos primeiros dois/três anos de
disponibilização da água. Este é sem dúvida um sucesso inédito" no panorama agrícola português e que transformou a zona abrangida
pelo Alqueva no "centro da nova agricultura" no País. (in Relatório e Contas da EDIA 2016)
Muitas são as novas culturas regadas na região, que vão do olival, à vinha, às amendoeiras, nogueiras romãzeiras, pereiras,
ameixeiras, passando pelo milho regado, pela papoila para fins medicinais, às hortícolas, e às ervas aromáticas.
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Aqui também de salientar o esforço da empresa no apoio à criação das academias das hortícolas e aromáticas, culturas passíveis de
melhor se ajustarem e serem rentáveis na pequena propriedade.
Segundo um estudo sobre os impactos do projeto, encomendado pela EDIA, os 120 mil hectares beneficiados pelo Alqueva, quando
se atingir a planeada adesão ao regadio de 80 a 85%, deverão gerar mais 7.500 postos de trabalho e aumentos de 340 milhões de
euros no valor bruto e de 254 milhões de euros no valor acrescentado bruto da produção anual do setor agrícola na região.
Ainda no setor agrícola, outro grande desafio passa pela aposta na transformação dos novos produtos na região, bem como na aposta
em empresas de comercialização, o que permitirá uma forte dinamização do setor secundário e terciário, com as inerentes
consequências de se promover a criação de novos postos de trabalho, a qualificação, e consequente atração e fixação de pessoas.
2.2. Turismo os novos desafios
A criação do maior lago artificial da Europa (com 250km2) contribuiu para o surgimento de excelentes condições para a realização
de diversas atividades náuticas, que são complementares a outros ativos turísticos já existentes, tais como: aldeias históricas, igrejas,
castelos, gastronomia, paisagem natural, vinhos, azeites, tradições… Neste particular de realçar as 16 aldeias junto ao grande lago
Alqueva, que passaram a ter a designação de aldeias ribeirinhas. O ano de 2017 fica ainda marcado pela inauguração da primeira
praia fluvial em Monsaraz, à qual foi atribuída a bandeira azul.
Na fileira do turismo, os turismos rurais apresentam-se como um complemento importante da atividade agrícola, onde a oferta de
novos serviços e rotas turísticas, associadas a novas experiências, que a região oferece, ligadas a produtos como os vinhos
(enoturismo) e azeites, passando pela gastronomia, ambiente, património, turismo religioso, onde surge agora também a Reserva
Dark Sky Alqueva.
A Reserva Dark Sky® Alqueva, da qual fazem parte os Municípios de Portel, Reguengos de Monsaraz, Alandroal, Mourão, Moura e
Barrancos foi reconhecida como a primeira Reserva do Mundo a obter a Certificação Starlight Tourism Destination atribuída pela
Unesco e pela Organização Mundial do Turismo e que, como tal, vem atestar das características únicas do céu noturno presente,
nesta zona do Alentejo.
Este novo produto turístico, destaca-se pelo posicionamento privilegiado face a novos mercados, com impactos positivos para a
região, onde para além de ser um produto inovador, no tirar partido de um céu estrelado e limpo, permite ainda obter compromissos
claros no âmbito da sustentabilidade ao nível económico e ambiental, dos quais se destaca no imediato a redução da fatura
energética, que advêm da redução da poluição luminosa, onde se observa por exemplo a substituição da iluminária pública por led,
orientado para o solo, fator que levou a que a aldeia da Cumeada, onde se encontra a sede da Reserva Dark Sky Alqueva, fruto de
parcerias várias se tenha transformado na primeira aldeia do país com iluminação pública inteligente.
O turismo náutico e desportivo, encontra também já em Alqueva alguma oferta de serviços, sendo atualmente possível efetuar
atividades náuticas e desportivas, bem como passeios de barco em Alqueva, e atracar num dos muitos cais existentes junto às agora
aldeias ribeirinhas de Alqueva. Neste domínio existe já uma oferta de passeios guiados para grupos por parte de vários operadores,
ou ainda a possibilidade de alugar um barco casa, com uma oferta existente de barcos com diferente número de quartos, para os
quais não é necessário a carta de marinheiro. Ainda, e ao nível desportivo, várias modalidades, como a vela e a remo tem dado lugar
a provas nacionais e internacionais realizadas na albufeira de Alqueva, onde por exemplo, e no que se refere à pesca desportiva já
vários campeonatos do Mundo de pesca ao Achigã, aqui foram realizados. O potencial Turístico neste domínio é imenso, se
pensarmos por exemplo em todas as modalidades náuticas desportivas que poderiam transformar Alqueva num dos maiores centros
de Estágios da Europa em várias modalidades.
As mudanças que estão a ocorrer a nível global, induzidas pela crise mundial atual, implicam uma evidente alteração do paradigma
socioeconómico. Tendo em conta as tendências mundiais «(…) o principal desafio do sector do turismo é manter-se competitivo e,
simultaneamente, salvaguardar a sua sustentabilidade, consciente de que a longo prazo a competitividade depende da
sustentabilidade» (Agenda para um turismo Europeu Sustentável e Competitivo, p.3, 2007).

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL NA EDIA
O sucesso de uma estratégia de “desenvolvimento” e de responsabilidade social está associado à integração da oferta dos serviços e
fatores a montante do cluster de indústrias rurais: água, energia, tecnologia, gestão, entre outros fatores. A oferta integrada de
serviços e a concertação de esforços numa mesma direção, proporciona a montante ganhos de escala muito significativos. A
complementaridade da oferta elimina barreiras ao desenvolvimento.
O interesse da EDIA em áreas tais como a da utilização avançada dos recursos hídricos, a agricultura sustentável, as novas soluções
energéticas, a biotecnologia, a recuperação de habitats e da biodiversidade, a gestão da sustentabilidade dos recursos naturais ou
os novos paradigmas da bio-economia levam ao desenvolvimento de laços com as entidades regionais do sistema educativo,
científico, tecnológico, de inovação, de qualificação e de emprego.
Na gênese dos objetivos prosseguidos com a materialização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, pretende-se que as
oportunidades alavancadas por este recurso, permitam inverter todo um conjunto de indicadores até aqui associados a esta Região
do Alentejo, como sejam a baixa densidade e o envelhecimento populacional.
Os bons resultados obtidos na implementação de diversos projetos de “Responsabilidade Social” derivam e resultam assim da melhor
articulação com stackholders e demais entidades regionais, tais como Escolas, Universidades, Empresários agrícolas,… de onde se
destacam ações conducentes a promover o conhecimento das novas oportunidades empresariais alavancadas pelo Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva; à importância de uma gestão integrada e eficiente no uso da água, à promoção da qualificação de
recursos humanos em domínios associados às novas oportunidades geradas por Alqueva, à sensibilização ambiental, entre outros.
3.1. Metodologia de Suporte às ações
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Por forma a determinar ações a prosseguir junto da comunidade Escolar e outros stackholders, colocaram-se à partida algumas
questões:
Será que existe adequação da oferta formativa às novas oportunidades geradas pelo EFMA?
Será que os Planos de atividades dos agrupamentos escolares e escolas profissionais, possuem nos seus objetivos Alqueva como
tema central, a se explorado de forma transversal nos currículos das diferentes disciplinas?
Será que os alunos, Professores e demais da comunidade escolar está desperta para alterações e oportunidades criadas por Alqueva,
e já em curso e implementadas na Região?
Será importante ministrar Formação em Empreendedorismo aos professores?
Será que uma pirâmide etária invertida, num território de Baixa Densidade, é uma ameaça real ao desenvolvimento da Região de
Alqueva?
Para responder a algumas destas questões, a EDIA lançou vários concursos para estudos estratégicos, de onde se destaca por
exemplo: “Estudo dos Impactes Previsíveis do Projeto de Fins Múltiplos de Alqueva na Configuração dos Recursos Humanos do
Alentejo”, estudo encomendado pela EDIA e pelo Observatório de Emprego do IEFP, estudo que foi realizado pelo consórcio
Quaternaire Portugal e a CEDRU, publicado em dezembro de 2008, o qual aponta diversas recomendações e qualifica e efetua uma
estimativa quantificada das necessidades de formação, capazes de dar respostas às fileiras potenciadas por Alqueva, nomeadamente:
Agrícola\ agro-industrial; Turismo e Energia.
este estudo procurou assim:
- proceder ao levantamento das necessidades de recursos humanos decorrentes da previsível dinâmica de desenvolvimento induzida
pelo EFMA;
- identificar os principais défices de recursos humanos - quantitativos e qualitativos - decorrentes da materialização dessa dinâmica;
- elaborar recomendações no domínio das estratégias de emprego e formação/qualificação dos recursos humanos, visando suprimir
as carências previamente detetadas, de modo a potenciar o aproveitamento dessa dinâmica.
Apresentam-se como exemplo 3 práticas de Responsabilidade Social promovidas pela EDIA, que de algum modo pretendem dar
resposta às questões de partida formuladas e a algumas das recomendações emanadas em diversos estudos estratégicos realizados
para a EDIA:
- Alqueva vai à Escola
- Projeto ARA (Aldeias Ribeirinhas de Alqueva)
- Horta Nova Esperança
3.2. Alqueva vai à Escola
O estimular a criação de Emprego, a fixação de pessoas e empresas, o dinamizar e diversificar a atividade económica da região, e a
qualificação da mão de obra, fundamentalmente na fileira agrícola/agroindustrial, mas também na turística, energética, ambiental e
patrimonial sem esquecer a inovação e tecnologia são objetivos inerentes à missão prosseguida pela EDIA.
Atendendo a que em 2016, a EDIA concluiu uma primeira fase da materialização do EFMA com a instalação de 120.000 ha de novos
regadios, decidiu a EDIA promover o “Projeto Alqueva vai à Escola”, o qual pretende entre outros:
- Transmitir e dar a conhecer aos alunos da região, os objetivos e novas oportunidades decorrentes da materialização do EFMA;
- Fomentar o empreendedorismo no meio escolar, como forma de estimular a qualificação em áreas e fileiras económicas
alavancadas pelo EFMA, e que permitam a fixação dos jovens no território;
- Garantir que os planos de atividades das escolas, coloquem Alqueva como tema central na sua programação;
- Fomentar e estimular sinergias sobretudo ao nível das escolas, mas também com outras entidades públicas e privadas;
- Disponibilizar meios e recursos passíveis de inclusão e utilização no curriculum das diferentes disciplinas;
- Promover a visitação de espaços geridos pela EDIA, (CIAL, Museu da Luz, Parque de Noudar, Edifício Sede da EDIA, Estações de
Monitorização, estações elevatórias, rede Primária e secundária de Rega)
- Promover oferta formativa a professores, nomeadamente em “Empreendedorismo”, por forma a que possam ser desenvolvidas
práticas pedagógicas em contexto Escolar;
- Estimular a realização de trabalhos associados a Alqueva em diferentes disciplinas, trabalhos passíveis de exposição, edição em
livro, concurso e atribuição de prémios.
Tomando por base estas premissas, celebrou a EDIA em 2016 protocolos com mais de 20 agrupamentos escolares e escolas
profissionais da área de influência do EFMA, com as quais ao longo do ano letivo 2016/17 desenvolveu inúmeras atividades. Celebrou
de igual forma protocolo com o Centro de Formação de Associação de Escolas das Margens do Guadiana (CFAE), entidade com a qual
tem promovido Formação para professores na área do Empreendedorismo, formação que contemplou a realização de uma ação de
Oficinas de Empreendedorismo, a qual promoveu a realização de práticas pedagógicas em contexto escolar, transversais às diferentes
áreas de conhecimentos, mas sempre diretamente relacionadas com o Empreendimento de Fins múltiplos de Alqueva.
Os protocolos levados a cabo tiveram uma taxa de adesão de 100% de todos os agrupamentos e escolas profissionais de 8 concelhos
do EFMA a quem foi lançado este desafio, nomeadamente: Alvito, Barrancos, Beja; Cuba; ferreira do Alentejo; Moura; Serpa e
Vidigueira, abrangendo uma comunidade escolar de mais de 12000 alunos e de mais de 1600 professores.
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Várias foram as iniciativas realizadas com a comunidade escolar, envolvendo alunos. Estas iniciativas permitiram que os mesmos
visitassem o empreendimento, e compreendessem a importância da existência de uma reserva estratégica de água e da necessidade
de se garantir uma gestão e uso eficiente da mesma, visitassem igualmente as academias de hortícolas promovidas pela EDIA, onde
cultivaram hortícolas, hoje possíveis de plantar na região fruto da disponibilidade de água de Alqueva, visitassem e plantassem
árvores no Parque de Natureza de Noudar, participassem em show cookings onde se garantiu a introdução de novos produtos
produzidos nas novas áreas de regadio de Alqueva, dando origem a livro de receitas inovadoras (on-line); produzissem e realizassem
trabalhos tais como aguarelas e vitrais com paisagens hoje com a água como pano de fundo, onde outrora apenas existia campo
seco,…. Trabalhos cuja qualidade, levou a que os mesmos alimentem exposições abertas ao público, tendo também dado origem à
realização de publicação impressa de livro com os mesmos, onde é ainda descrito todo o processo de elaboração dos mesmos.
Exemplos de atividades:
Visita a aldeias ribeirinhas para recolhas nos cadernos diários de desenhos suporte à realização de aguarelas e Vitrais (Figuras 1 e 2)

Figura 1: Janela na aldeia da Amieira

Figura 2: Cais na aldeia da Amieira- Lago Alqueva

Inauguração no Edifício sede da EDIA de exposição de vitrais e aguarelas, e lançamento do livro “aldeias da água – o céu, a luz e a
sombra”, com trabalhos de alunos. (Figuras 3 e 4)

Figura 3: Exposição de vitrais e aguarelas

Figura 4: Livro -Aldeias de água)

Ação de realização de show cooking nas instalações da EDIA em Beja, com a apresentação e lançamento de livro de receitas (Figuras
5, 6 e 7).

Figura 5: Livro de receitas

Figura 6: show cooking

Figura 7: Show cooking

Ação de visita à academia das hortícolas, com a realização de práticas de plantação por parte de alunos (Figuras 8 e 9).
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Figura 8: Plantação de hortícolas

Figura 9: Plantação de hortícolas

Com base nos resultados obtidos, pretende a EDIA, a curto prazo alargar o projeto Alqueva vai à Escola aos restantes concelhos do
EFMA e posteriormente a todo o Alentejo.
Apresentações do EFMA a Alunos e a Professores (Figuras 10, 11 e 12).

Figura 10: Apresentação a alunos na EDIA

Figura 11: Apresentação a professores em Moura

Figura 12 – Apresentação das oportunidades do EFMA na Escola - Beja
Oficina de Formação “Educação em Empreendedorismo” para professores – Ação realizada nas instalações da EDIA em Beja (Figuras
13 e 14)

Figuras 13 e 14 - ação de Formação nas instalações da EDIA
3.3 Projeto ARA (Aldeias Ribeirinhas de Alqueva)
O Projeto das Aldeias Ribeirinhas do Grande Lago Alqueva, foi promovido pela EDIA e pela ATLA, e teve como parceiros as Câmaras
Municipais de Alandroal, Moura, Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz, o Instituto Politécnico de Beja e a Delegação Regional
do Alentejo do IEFP. Com este projeto procurou promover-se neste território a fixação de jovens com formação superior,
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desenvolvendo/ otimizando as suas competências com o objetivo de criar negócios que possam traduzir-se como mais-valia para as
aldeias, potenciando os seus recursos, a cultura e as tradições.
A intervenção territorial incidiu em cinco aldeias Ribeirinhas das Terras do Grande Lago Alqueva, em simultâneo: Capelins (concelho
do Alandroal), Póvoa de São Miguel/Estrela (concelho de Moura), Luz (concelho de Mourão), Alqueva (concelho de Portel) e
Campinho (concelho de Reguengos de Monsaraz).
A filosofia do projeto inspirou-se no projeto de Querença, promovido na aldeia com o mesmo nome, no concelho de Loulé (algarve),
e segue a sua metodologia.
A equipa de jovens licenciados foi composta por quinze elementos com formação nas mais diversas áreas e três desses jovens ficaram
instalados em cada uma das aldeias consoante a vocação distinta no que toca às áreas empresariais que se podem vir a desenvolver
nas localidades/ comunidades abrangidas pelo projeto.
Aos participantes foi lançado o desafio de se envolverem na vida das aldeias, perceber as suas potencialidades, trocar conhecimentos
e, tendo por base o desenvolvimento das suas competências, criar projetos empresariais numa perspetiva sustentável e de longo
prazo.
Nesta fase inicial, os jovens viveram durante 9 meses em 5 Aldeias Ribeirinhas junto ao Lago Alqueva, dinamizando iniciativas com
as comunidades locais, tendo de igual forma referenciado oportunidades de emprego, associadas a produtos e serviços, de que se
resultaram 2 projetos concretos implementados pelos mesmos, nomeadamente: A cooperativa ARA e o Projeto Rural Home Trip,
projetos que obtiveram o apoio da Fundação EDP, e são passiveis de visualizar em:
https://www.youtube.com/watch?v=UQtln3zCfTc
https://www.youtube.com/watch?v=y6O_www5POM
Ações dinamizadas pelos jovens do Projeto ARA nas Aldeias Ribeirinhas, nomeadamente na implementação de feira, passeios de
barco e ligação de aldeias ribeirinhas por barco (Figuras 15 e 16):

Figura 15 – ação com comunidade

Figura 16- passeios de barco

Um dos Projetos de Empreendedorismo resultantes do Projeto ARA (Figura 17):

Figura 17 – Projeto de Empreendedorismo – Cooperativa ARA
3.4. Projeto Horta Nova Esperança
O projeto Horta Nova “Esperança”, é um projeto que resulta de uma parceria entre a EDIA, a Cáritas Diocesana de Beja, o IPB- Instituto
Politécnico de Beja e mais recentemente com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Social. O projeto em causa insere-se no
âmbito da Economia Social, e tem diferentes valências e premissas.
Em primeiro lugar, é um projeto que se desenvolve numa Quinta propriedade da Cáritas, com cerca de 5 ha, (pequena propriedade),
quinta esta que acolhe uma comunidade Terapêutica que integra em regime de internato ex-alcoólicos e ex-toxicodependentes.
Esta instituição dá ainda resposta sociais a outras pessoas, tais como beneficiários do RSI, nomeadamente na área alimentar,
considerou-se como uma excelente oportunidade desenvolver um projeto que permitisse por uma lado viabilizar a quinta pela
produção de alimentos para as necessidades da instituição, (viabilizando a pequena propriedade), valorizando o recurso água
disponibilizado pela rede de rega disponibilizada pela EDIA, ao que se associou outra componente fundamental, a do
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empoderamento e da qualificação dos utentes da instituição, na sua maioria desempregados, aos quais é ministrada formação na
área agrícola, dotando-os de competências várias, tais como por exemplo as de aplicador de fitofármacos ou carta de tratorista, o
que lhes facilita uma melhor entrada no mercado de trabalho, numa região predominantemente agrícola, e que atualmente fruto de
Alqueva observa uma reconversão do setor, com a passagem de culturas de sequeiro para o regadio.
Assim promoveu-se com este projeto:
- Aproveitamento da terra na rentabilização de recursos existentes na Comunidade Terapêutica Horta Nova, na produção de
hortícolas, frutícolas e ervas aromáticas.
- Escoamento dos produtos alimentares cultivados para as respostas sociais da Cáritas Diocesana de Beja que em média confecionam
cerca de 329 refeições diárias num total de 120.00 refeições ano.
- Capacitação de utentes desempregados da CDB na Comunidade Terapêutica Horta Nova na área agrícola.
Este projeto, tem sido referencia a vários níveis, considerando mesmo a Cáritas Internacional, este como uma boa prática, com a
possibilidade de replicação noutras regiões e países.
Projeto Horta nova Esperança, ações de recolha de alimentos para as cantinas da Cáritas ações de formação e ação de voluntariado
(Figura 18):

Figura 18 – Projeto Horta Nova Esperança – ações diversas

4. NOTA FINAL
As práticas apresentadas de envolvimento da empresa com a Comunidade, de onde se destaca o projeto “Alqueva vai à Escola” são
determinantes para que a comunidade tome consciência das novas oportunidades emergentes, associadas ao Empreendimento de
Fins Múltiplos de Alqueva, passíveis de conseguir atrair e fixar jovens na região e desta forma poder contribuir para o rejuvenescer
da população.
Conscientes de que nas sociedades desenvolvidas o envelhecimento demográfico é um dos fenómenos mais relevante do século XXI
com implicações na esfera social, económica e política, no espaço Alqueva podem promover-se boas práticas capazes de contribuir
para a solução de um problema Europeu, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde que admitiu mesmo que «O crescimento
global e rápido da população de idosos é um dos maiores desafios que o mundo terá de enfrentar neste século» (reconhecido pela
OMS – Organização Mundial de Saúde em 1991).
A dimensão, e características de um projeto desta natureza, acarreta oportunidades únicas, onde a importância de se garantir uma
proximidade e o envolvimento das comunidades escolares, onde se vêm desenvolvendo práticas pedagógicas de sensibilização dos
jovens afigura-se como fundamental, pois o grande desafio é sem dúvida promover e garantir a qualificação naquelas que são as
novas oportunidades decorrentes da materialização do EFMA, que garantam a estes jovens a sua fixação na Região, aproveitando
desta forma as oportunidades criadas.
A região propicia igualmente condições de atratividade de jovens e massa critica de outras regiões do país e de outras geografias,
oferendo a possibilidade de os mesmos realizarem aqui os seus sonhos e desenvolverem as suas competências, beneficiando do
usufruto de uma “qualidade de vida” que esta zona do país pode proporcionar.
“Alqueva”, possui todas as condições para a afirmação de um “Desenvolvimento Territorial Sustentável” no território onde este
projeto se desenvolve e insere, e que é extensível a todo o Alentejo, aproveitando o mar interior de novas oportunidades geradas.
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RESUMO
O presente artigo analisa a regionalização do serviço público de produção da prova técnica policial na Bahia, Brasil. Tem por objeto a
organização administrativa do serviço da polícia técnica baiana. O objetivo geral é a análise da distribuição espacial e potencialidades
de atendimento da demanda pelo serviço público de produção da prova técnica policial no território estudado. Do ponto de vista
metodológico, o principal recurso utilizado foi o método estudo de caso, com base num constructo que visa comparar a localização,
efetivos e demandas do Departamento de Polícia Técnica na Bahia, Brasil; a espacialização das unidades e comparação com os
efetivos e unidades da Polícia Militar e Civil, bem como as ocorrências policiais. Como principais achados, tem-se que o efetivo da
Polícia Técnica é inferior a necessidade de demanda de seus serviços, a distribuição espacial deste efetivo agrava tal disfunção, e os
processos e rotinas da demanda administrativa retardam o produto final das perícias e trabalhos técnicos.
Palavras-chave: Bahia; Brasil; Espacialização das organizações; Polícia Técnica; Regionalização do serviço público.

REGIONALIZATION OF THE PUBLIC SERVICE OF PRODUCTION OF THE POLICE TECHNICAL PROOF IN BAHIA, BRAZIL:
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE SERVICE OF THE TECHNICAL POLICE.
ABSTRACT
This article analyzes the regionalization of the public service of production of the technical police test in Bahia, Brazil. Its object is the
administrative organization of the Bahian technical police service. The general objective is the analysis of the spatial distribution and
potentialities of meeting the demand for the public service of production of the police technical test in the studied territory. From
the methodological point of view, the main resource used was the case study method, based on a construct that aims to compare
the location, strengths and demands of the Technical Police Department in Bahia, Brazil; The spacing of the units and comparison
with the units and units of the Military and Civil Police, as well as the police events. As the main findings, it is observed that the
number of the Technical Police is lower than the demand for its services, the spatial distribution of this effect exacerbates this
dysfunction, and the administrative demands processes and routines delay the final product of technical expertise
Key words: Bahia; Brazil; Spatialization of organizations; Technical Police; Regionalization of the public service.

1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 144, impôs a Segurança Pública como um dever do Estado, ou seja, um direito
destinado a todos os indivíduos, mas também é uma responsabilidade de todos os integrantes da sociedade, como forma de
preservação da ordem pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
No contexto da Segurança Pública surgem as comtências e atribuições no âmbito federal, estadual e municipal. Destacando-se nos
estados, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica. Este último, fundamental para a elucidação de crimes e
respectivas investigações.
Nesse sentido, por meio de um estudo de caso, o presente artigo analisa a regionalização do serviço público de produção da prova
técnica policial na Bahia, Brasil. Tem por objeto a organização administrativa do serviço da polícia técnica baiana, considerando a sua
distribuição espacial. Ainda com pouco acesso às informações pelos sites institucionais, buscou-se apresentar, a divisão admnistrativa
da polícia científica baiana.
Para tanto, o presente trabalho foi estrturado em divisões de conteúdo, partindo-se dos conceitos genéricos para as especificações.
Inicialmente, são apresnetadas breves considerações sobre o conceito de serviço público e seus desdobramentos no contexto da
Administração Pública. Posteriormente, são feitos comentários relacionados a Segurança Pública na Constituição Federal em vigor;
e por fim, a organização admnistrativa do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Brasil, com sede na capital do estado,
Salvador.
Assim, no contexto da segurança e suas correlações econômicas, culturais e políticas com progresso regional, o exame da
regionalização do serviço público de produção da prova técnica policial na Bahia, Brasil, por meio de uma descrição da organização
administrativa do serviço de polícia técnica, fomentará ainda mais um debate na construção de alternativas, reflexões, e novos
caminhos para Desenvolvimento Regional.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE SERVIÇO PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Cumpre, inicialmente, tecer reflexões sobre o conceito de serviço público e as noções da administração pública brasileira para uma
melhor compreensão sobre a regionalização do serviço público de produção da prova técnica policial na Bahia. Bem como, identificar
a organização administrativa do serviço da polícia técnica baiana.
De acordo com Hely Lopes Meirelles (1993), “serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob
normas de controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do
Estado”. Nesse sentido, a Constituição Federal Brasileira de 1988 – CF/88, em seu art. 175, estatui o seguinte regramento:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Assim, pode-se observar que o Poder Público possui a titularidade dos serviços públicos, dispondo que tais serviços podem ser
prestados de forma direta ou indireta. A produção de prova técnica, e os serviços de segurança pública são relacionados a prestação
direta, e a prestação indireta dos serviços público, refere-se a delegação destes serviços por meio de contratos de concessão ou
permissão.
Para a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010), buscando um conceito mais restrito, ou até mesmo, menos abrangente que
Meirelles (1993), define serviço público como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou
por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob o regime total ou parcialmente
público”.
Além da conceituação de serviço público, é preciso compreender a Administração Pública, que se define por o conjunto de meios
institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados à execução das decisões políticas.
Nas palavras do professor Hely Lopes Meirelles (1993), podemos conceituar Administração Pública como “todo o aparelhamento do
Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, ocorreu uma profunda modificação axiológica no direito pátrio brasileiro. Uma vez
que os direitos fundamentais, assim como os da democracia, ganharam maior visibilidade, tornando-se elementos estruturantes do
Estado, ao passo que houve maior interesse público, buscando garantias aos direitos fundamentais de seus administrados. De tal
modo que as novas legitimidades trazidas pela Lei Maior, fomentaram uma releitura da Administração Pública até então existente.
Assim, podemos dizer que a Administração Pública é a parte do Estado que cuida dos interesses públicos e da satisfação concreta e
imediata das necessidades básicas da coletividade. (CUNHA JÚNIOR, 2015)
José Afonso da Silva (2014) afirma que a Administração Pública encontra suas bases definidas e desenvolvidas, nos arts. 37 a 43, da
CRFB, onde, segundo ele, localizam-se dispostos os seus princípios reguladores, bem como o regime dos representantes
administrativo civil e militar.
Por meio de seu art. 37, a Constituição apresenta a Administração Pública em dois sentidos: o primeiro, como um conjunto orgânico
integrante da Administração direta e indireta formada por um conjunto de entidades jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos,
compondo assim a estrutura da administração dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios. O segundo sentido,
é o funcional, submetido aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, e da eficiência. Ou seja, é
todo o conjunto de funções e atividades públicas, que possuem característica pura de função administrativa, que visa realizar
concreta, direta e imediatamente os fins constitucionais atribuídos ao Estado.
A Administração Pública direta corresponde as atividades administrativas executadas diretamente pela pessoa estatal, ou seja, é o
Estado diretamente realizando a atividade administrativo, por meio de seus órgãos públicos. Esses órgãos públicos encontram-se
diretamente subordinados ao Poder Executivo de uma das esferas governamentais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
A Administração direta da União se manifesta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e
dos Ministérios. Fazendo um paralelo à norma supracitada, a doutrina considera que a Administração direta dos Estados abrange os
serviços integrados na estrutura administrativa do Governo Estadual e das Secretarias; respectivamente, ao que se falar de
Administração direta dos Municípios, temos os serviços integrados a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e das
Secretarias correspondentes.
De outro lado, a Administração Pública indireta é composta por entidades criadas e dotadas de personalidade jurídica, legalmente
outorgada para exercer determinada atividade administrativa. Nas palavras de Cunha Júnior, pessoas jurídicas, algumas de direito
público, outras de direito privados com personalidade jurídica própria para exercerem parcela da competência administrativa do
ente político que a criou e com a qual não se confunde. (CUNHA JÚNIOR, 2015)
Em outras palavras, a Administração indireta é a prestação de serviço ou exploração de atividades econômicas, vinculada aos Poderes
Executivos, realizada por longa manus do Estado, por ele criado e por ele autorizado. As entidades estatais, que integram a
Administração Pública indireta são: as Autarquias, as Fundações, as Empresas públicas, e as Sociedades de economia mista. (CUNHA
JÚNIOR, 2015)
A Segurança Pública brasileira é dinamizada por meio de serviços públicos organizados pela Administração Pública Direta. Destacase o serviço de produção da prova técnica na Bahia, produzido pelo Departamento de Polícia Técnica, da Secretaria Estadual de
Segurança Pública.
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3. A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
Segurança, em sentido geral, é a garantia que o indivíduo possui de proteção, é a certeza de uma estabilidade. No âmbito da
Administração Pública é função do Estado garantir aos seus cidadãos-administrados condições sociais dignas e a perene tranquilidade
de seu povo. Contudo, para manter a segurança social dos indivíduos, o Estado necessita possuir a sua própria segurança, qual seja,
a Segurança Nacional, que basicamente se refere aos mecanismos próprios de defesa do Estado, contra intervenções de ordem
externa e interna. Ao tratarmos da manutenção da ordem pública interna do Estado, estamos falando sobre Segurança Pública.
(SILVA, 2014)
A Constituição Federal, em seu art. 144, impôs a Segurança Pública como um dever do Estado. Ademais, como o próprio constituinte
estabeleceu, a Segurança Pública é um direito que deve ser assistido a todos os indivíduos, mas também é uma responsabilidade de
todos os integrantes da sociedade, como forma de preservação da ordem pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
José Afonso da Silva (2014, p.789) assim define ordem pública:
Ordem Pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido
ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes. Convivência pacífica não significa isenta de divergências, de
debates de controvérsias e até de certas rugas interpessoais. Ela deixa de ser tal quando discussões, divergências, rugas e outras
contendas ameaçam a chegar às vias de fato com iminência de desforço pessoal, de violência e do crime.
Em título próprio, “Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”, a Constituição agrupou, a Defesa do Estado, as Forças
Armadas e a Segurança Pública, como “barreiras” comprometidas com a defesa do regime democrático. Esse título evidencia a
expressiva preocupação com os valores democráticos, principalmente com a dignidade da pessoa humana, cidadania e a justiça
social. Por essa razão, a Constituição visa combater qualquer tipo de crise que venham a comprometer tais valores.
Destarte, quando o Estado se depara com crises excepcionais políticos-institucionais que afrontam de forma grave sua Ordem Pública,
o Estado-Administrador possui um sistema, denominado pela doutrina, de sistema constitucional das crises, que traçam o chamado
estado de exceção. (CUNHA JUNIOR, 2015)
O estado de exceção se apresenta de duas formas: o Estado de Defesa (CRFB, art.136) e o Estado de Sítio (CRFB, art. 137), que visam
necessariamente defender o território nacional contra invasões estrangeiras, bem como a defesa da soberania nacional.
O estado de defesa e o estado de sítio ampliam a esfera de atuação legítima do Estado para que este imponha a ordem da lei e a paz
pública. Contudo, somente podem ser motivados por uma circunstância excepcional de extrema anomalia, justificando-se, pelos
princípios da necessidade e da temporariedade na finalidade de manter ou restabelecer a normalidade constitucional.
Todavia, a Administração Pública procura evitar a necessidade do uso do estado de exceção, buscando assegurar a ordem, a harmonia
e a paz interna. Para tanto, o Estado faz uso de sua polícia de segurança ou polícia ostensiva, que se utiliza de medidas preventivas
para assegurar a ordem pública, evitando danos e perigos ao cidadão-administrados, permitindo que todos gozem de seus direitos e
exerça suas atividades sem interferência de outrem. Corresponde a uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas
delituosas.
A Constituição estabelece que a segurança pública será exercida através da polícia federal, da polícia rodoviária federal, da polícia
ferroviária federal, das polícias civis, das polícias militares e corpos de bombeiros militares.
3.1 A Gestão da Segurança Pública
A Constituição Federal adotou o modo bipartido de organização policial (ou seja: civil e militar). Em seu art. 42, a CRFB, definiu como
militares os membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Submetidos à
regime especial, determinado por lei especifica estadual.
O art. 144, §5º, da CRFB, assim definiu a função das polícias militares como polícia ostensiva e de preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Ademais,
como parte integrante da Administração Pública, os militares são subordinados ao poder executivo; por serem forças do poder
estadual e distrital, subordinam-se aos Governadores. Vale ainda ressaltar que as polícias militares e corpos de bombeiros são forças
auxiliares e reserva do Exército, assim sendo, em casos de estado de exceção, essas corporações poderão ser requisitadas pelo
Exército.
Dirley da Cunha Júnior (2015, p.989) assim definiu a polícia federal:
A polícia federal é órgão de segurança pública federal organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Sua competência
constitucional abrange (I) a apuração de infrações penais contra a ordem política social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; (II) a prevenção e repressão do
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência; (III) o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e (IV)
o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária da União.
O art.144, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, conceituou as polícias rodoviária federal e ferroviária federal, como órgãos de segurança
pública, organizados e mantidos pela União, estruturados em carreiras. Todavia, a polícia rodoviária atua no patrulhamento ostensivo
das rodovias federais, enquanto que a polícia ferroviária destina-se ao patrulhamento ostensivo de ferrovias federais.
No que tange as polícias civis, são órgãos de segurança pública estaduais, dirigidas por delegados, com competência para exercer
funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, no âmbito Estadual. No contexto da Polícia Civil baiana, encontra-se
o Departamento de Polícia Técnica, que produz a prova pericial.
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As forças policiais estaduais atuam no exercício das funções de segurança pública e de polícias judiciárias. Isto posto, podemos
considerar como polícias estaduais: a polícia civil, a polícia militar, e o corpo de bombeiros militar. As polícias civis e militares estaduais
submetem-se a obediência do Estado, na figura do seu Governador.
Não obstante, a Constituição Federal, no seu art. 144, § 8º, reconheceu aos municípios a faculdade de constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
Isto posto, José Afonso da Silva (2014, p.794) assim afirma:
Aí certamente está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso
comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função exclusiva da Polícia Militar.
Recentemente, foi criada a Lei 13.022/14, com o intuito de instituir normas gerais para as guardas municipais. Seus princípios
norteiam-se na proteção dos direitos humanos fundamentais, no exercício da cidadania, das liberdades públicas, na preservação da
vida, bem como no patrulhamento preventivo e no uso progressivo da força, visando o compromisso com a evolução social da
comunidade.
Hodiernamente, com o advento desta nova Lei, as medidas de segurança pública tem uma contribuição a mais, uma vez que, as
guardas municipais podem atuar de forma mais decisiva na execução de atividades de segurança.
Todavia, Dirley da Cunha Júnior afirmar que o contingente policial atual não é suficiente para manter a ordem dentro dos territórios
municipais. Segundo ele, a criminalidade ocorre em sua maior parte nos Municípios, onde são cometidos crimes comuns com
assustadora frequência, como homicídios, furtos, roubos e latrocínios. (CUNHA JÚNIOR, 2015).
Nesse ensaio, busca-se descrever no contexto dos serviços públicos, na administração pública direta do estado da Bahia, a
organização, bem como a regionalização do serviço de produção da prova técnica por parte do Departamento de Polícia Técnica, da
Polícia Civil, no contexto da Segurança Pública Estadual.

4. A ORGANIZAÇÃO administrativa DO SERVIÇO DA POLÍCIA TÉCNICA NA BAHIA (BRASIL)
O Departamento de Polícia Técnica na Bahia está atrelado a Polícia Civil do mesmo estado. A Polícia Civil integra a estrutura da
Secretaria da Segurança Pública com a finalidade de preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ela exerce as
funções de polícia judiciária e investigativa apurando os ilícitos penais na forma da lei.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) é uma unidade subordinada à Secretaria da Segurança Pública que tem por finalidade
planejar, coordenar, dirigir, controlar, fiscalizar e executar os serviços no campo da polícia técnico-científica, realizando perícias,
exames, pesquisas e estudos, visando à prova pericial. Foi criado em 1938, durante a reorganização estrutural da Secretaria da
Segurança Pública. No início, agrupava somente o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), criado em 1905, e o Instituto de
Identificação Pedro Mello (IIPM), em 1910. Atualmente fazem parte também do DPT o Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto
(ICAP) de 1944, o Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT) de 1973 e a Diretoria do Interior, criada em 2004. (Figura 1).

Diretoria Geral
Instituto de Criminalística
ICAP
Laboratório Central
LCPT

Instituto de Identificação
IIPM
Instituto Médico-Legal
IMLNR
Diretoria do Interior do Departamento de Polícia Técnica
DI

Figura 1: Estrutura organizacional do DPT-BA.
Nota: Produzida pelos autores.

O DPT se preocupa com a Criminalística, que é compreendida como a ciência da identificação, e o objeto da identificação é a
transformação dos indícios das provas juridicamente válidas. É considerada a ciência e/ou a arte da investigação criminal, que possui
um conjunto de procedimentos aplicáveis a investigação do estudo do crime para chegar à prova material. Ou seja, a prova técnica
que contribuirá significativamente para a investigação criminal e a plena efetividade da segurança pública.
No contexto da Administração Geral do DPT na Bahia, apresenta uma organização composta por um Diretor Geral, assessorado por
um Chefe de Gabinete, e uma Coordenação de Planejamento. Além disso, temos as Coordenações de Comunicação, Cerimonial e
Marketing, Padronização e Qualidade, Tecnologia da Informação, Ensino e Pesquisa, além da Corregedoria, conforme figura 2, a
seguir:
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Diretoria Geral
Chefe de Gabinete

Coordenação de Comunicação
Cerimonial e Marketing

Coordenação de Planejamento

Coordenação de
Padronização e Qualidade

Coordenação de
Tecnologia da Informação
Coordenação
Administrativa e Financeira
Coordenação de
Ensino e Pesquisa
Corregedoria

Figura 2: Administração Geral do DPT-BA.
Nota: Produzida pelos autores.

Para tanto, cumpre observar como o DPT está organizado em seu aspecto de regionalização no Estado da Bahia. Com 564.692,7 km²
de extensão territorial, englobando a área de seus 417 municípios, e 14.021.432 habitantes, em 2010, o Estado da Bahia é o maior
Estado do Nordeste brasileiro em tamanho e em população. E no contexto nacional, ocupando o quarto lugar em população e quinto
lugar em área territorial. (IBGE, 2010).
Observa-se na Bahia uma falta de uniformidade e padronização em suas divisões administrativas. Além das regiões geográficas, o
estado apresenta outras divisões que não se harmonizam, como os territórios de identidade, os núcleos territoriais da saúde e da
educação. Adiciona-se a tal descompasso, o fato das coordenadorias de Polícia Cicil e da Polícia Militar não se identificarem e não
apresentam a mesma estratégia de regionalização do Departamento de Polícia Técnica, conforme a figura 3:
DIRETORIA DO INTERIOR
Coordenação Regional do Grande Recôncavo
DAS-2D

Coordenação Regional do Nordeste
DAS-2D

Coordenação Regional do Oeste
DAS-2D

Coordenação Regional da Chapada
DAS-2D

Coordenação Regional do Planalto
DAS-2D

Coordenação Regional da Mata Sul
DAS-2D

Figura 3: Estrutura Organizacional da Diretoria do Interior do DPT-BA. (http://www.dpt.ba.gov.br)
Pode-se inferir que a regionalização do serviço de prova técnica do DPT Bahia, dividida em seis regionais dificulta a plena efetividade
dos serviços públicos, bem como a garantia de uma segurança pública, assegurada constitucionalmente. Tal constatação também se
comprova a partir da análise da próxima figura que representa os desdobramentos da regionalização, por meio das Coordenadorias
Regionais de Polícia Técnica – CRPT:
Organograma Diretoria do Interior

Diretoria
DAS-2B
Regional Nordeste
DAS-2D

Regional Recôncavo
DAS-2D

CRPT Juazeiro
DAS-3

CRPT Paulo Afonso
DAS-3

CRPT Feira de Santana
DAS-3

CRPT Santo Antonio de Jesus
DAS-3

CRPT Senhor do Bonfim
DAS-3

CRPT Euclides da Cunha
DAS-3

CRPT SAnto Amaro
DAS-3

CRPT Alagoinhas
DAS-3

CRPT Serrinha
DAS-3

Regional Oeste
DAS-2D
CRPT Barreiras
DAS-3

Regional Chapada
DAS-2D

CRPT Santa Maria da Vitória
DAS-3

CRPT Bom Jesus da Lapa
DAS-3

CRPT Irecê
DAS-3

CRPT Itaberaba
DAS-3

CRPT Jacobina
DAS-3

CRPT Seabra
DAS-3

Regional Planalto
DAS-2D

Regional Mata Sul
DAS-2D

CRPT Vitória da Conquista
DAS-3

CRPT Jequié
DAS-3

CRPT Itabuna
DAS-3

CRPT Ilhéus
DAS-3

CRPT Brumado
DAS-3

CRPT Guanambi
DAS-3

CRPT Valença
DAS-3

CRPT Porto Seguro
DAS-3

CRPT Eunapolis
DAS-3

CRPT Teixeira de Freitas
DAS-3

CRPT Itapetinda
DAS-3

Pericias Criminalisticas
DAS-2C

Pericias Médico Legais
DAS-2C

Pericias Laboratoriais
DAS-2C
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Figura 4: Organograma da Diretoria do Interior do DPT-BA. (http://www.dpt.ba.gov.br)
A divisão das perícias pelo DPT ainda apresenta uma grande concentração de suas atividades na capital do Estado, Salvador. Como
pode ser observado, muitos dos serviços de produção da prova técnica são realizadas no órgão central, como as perícias do Instituto
de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), ilustradas na Figura 5:
O r g a n o g ra m a I C A P
D ir e t o r ia
D A S -2 B
P e r i c ia s E x t e r n a s
D A S -2 D

P e r i c ia s I n t e r n a s
D A S -2 D

C r i m e s c / P a t r i m o n io
D A S -3

B a lis t ic a
D A S -3

C r im e s c / V id a
D A S -3

D o c u m e n t o s c o p ia
D A S -3

P e r ic ia s e m V e í c u lo s
D A S -3

P e s q u is a M o n o d a c t ila r
D A S -3

E n g e n h a r ia L e g a l
D A S -3

M o d e la g e m e D e s e n h o
D A S -3

M e io A m b ie n te
D A S -3

A u d i o V i s u a is
D A S -3

A p o io

T é c n i c o e F o t o g r a f ia
D A S -3

C o m p u t a ç ã o F o re n s e
D A S -3
P e r i c i a s C o n t á b e is
D A S -3

A p o io A d m in is tr a t iv o
D A I-4

Figura 5: Organograma ICAP/ DPT-BA. (http://www.dpt.ba.gov.br)
Tal centralização de serviços na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, também é observada no Laboratório Central de Polícia
Técnica (LCPT), e no Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM). Além do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), as outras
localidades do DPT realizam exames de corpo delito e necrosias. Mas, com o baixo efetivo de médicos legistas e demais peritos, os
laudos periciais demoram para ser concluídos, além de precárias estruturas físicas, carentes de material humano e aparato técnico e
científico.
Imperioso destacar que além dos modelos de regionalização, tanto no contexto geral, como em outras áreas, e também na segurança
pública estadual não serem tão harmônicos, o efetivo de servidores públicos ainda é muito baixo, principalmente no interior do
estado. O que dificulta uma melhor espacialização das unidades de segurança pública. Infere-se, ainda, que não é, amplamente,
disponibilizado o quantitativo de efetivos nas unidades da Polícia Militar e Civil, bem como as ocorrências policiais e as taxas de
violência.
Ainda assim, de acordo com o DPT Bahia, a Interiorização da Polícia Técnica configura-se como um dos projetos e metas a serem
conquistadas. Como parte do processo de interiorização do Departamento de Polícia Técnica, a atual gestão que administra o DPT
desde 2011, relata por meios de sites oficiais que tem buscado a descentralização dos serviços oferecidos pelo Departamento.
Descrevem que o respectivo trabalho teve início, através de uma série de visitas, que foram realizadas com o objetivo de fazer um
levantamento das necessidades do DPT.
Obedecendo ao PLANESP (Plano Estadual de Segurança Pública) e como parte do Projeto de Interiorização da Polícia Técnica, daquele
ano até agora, foram implantados 10 laboratórios no interior do Estado para análise de drogas e pesquisas biológicas.
Os laboratórios foram instalados nas sedes das seis Grandes Regionais (Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Irecê, Vitória da
Conquista e Juazeiro), além das Coordenadorias de Valença, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus.
Foram inauguradas também as CRPTs (Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica) que funcionam nos DISEPs (Distritos Integrados
de Segurança Pública), uma construção modular que tem por finalidade manter no mesmo local, todas as ações integradas das
polícias Civil, Militar e Técnica. Em 2012, foram entregues coletes balísticos para todas regionais, e capital, alem das viaturas e
armamento. Já em 2015, foram adquiridos dois Scanner de Raio x, um para Salvador e outro para Itabuna. Além disso, em 2014 foi
realizado um concurso público para reforçar o efetivo no interior do Estado. (http://www.dpt.ba.gov.br)
De acordo, com o DPT, foram realizadas as seguintes ações, no contexto de regionalização e inetriorização do serviço de prova técnica
no estado:
Cronograma DPT
Laboratórios Inaugurados: Feira de Santana 2012, Ilhéus 2012, Senhor do Bonfim 2013, Vitoria da Conquista 2013, Itabuna 2014,
Irecê 2014, Valença 2014, Teixeira de Freitas 2015, Juazeiro 2015, Barreiras 2016, Santo Antonio de Jesus 2016.
CRPT Inaugurada: Ilhéus 2012.
Reforma da CRPT: Brumado 2013, Itabuna 2014, Teixeira de Freitas 2014.
DISEP: Bom Jesus da Lapa 2015, Itapetinga 2016, Serrinha 2016.
DISEP em construção: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Itaberaba, Jequié, Porto Seguro.
Ainda assim, torna-se imperioso um melhor incentivo no serviço público de produção de prova técnica, principalmente com polítcas
fomentadoras a ampliação, maiores reformas e melhor interiorização, regionalização e distribuição das atribuições periciais. Ainda é
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perceptível que o efetivo da Polícia Técnica é inferior a necessidade de demanda de seus serviços, a distribuição espacial deste efetivo
agrava tal disfunção, e os processos e rotinas da demanda administrativa retardam o produto final das perícias e trabalhos técnicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode-se comprovar a necessidade de ampliação e melhor descentralização das atividades relacionadas com a
produção da prova técnica policial na Bahia, Brasil. A segurança pública no mundo apresenta aspectos relevantes em suas correlações
com o desenvolvimento regional e urbano, afetando diretamente a economia, a cultura, o capital humano e o progresso regional.
Nesse contexto, a organização administrativa do serviço de polícia técnica baiana precisa ser amplamente discutida, debatida e
melhorada.
Apesar da garantia constitucional do direito à Segurança Pública como um dever do Estado, ou seja, um direito destinado a todos os
indivíduos, exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, uma melhor atenção na
regionalização do serviço público de produção da prova técnica policial implicará em soluções mais efetivas e rápidas pata questões
que podem impedir o pleno desenvolvimento regional.
Visando analisar a regionalização do serviço público de produção da prova técnica policial na Bahia e tendo como objeto a organização
administrativa do serviço da polícia técnica baiana, considerando a sua distribuição espacial, foi necessária uma revisitação de
conceitos, como serviço público, administração pública e a segurança pública na constituição brasileira.
Apesar das ações do Departamento de Polícia Técnica em prol da interiorização, muito ainda deve ser feito para o atendimento da
demanda espacial regional. Com as poucas informações disponíveis nos sites oficiais, diante das dimensões estaduais com 564.692,7
km² de extensão territorial, englobando a área de seus 417 municípios, e 14.021.432 habitantes, e os altos índices de violência
vivenciados e observados, pode-se inferir que seis regionais, acompanhadas de poucas CRPT’s denotam o pouco efetivo de peritos,
inferior à necessidade de demanda de seus serviços.
A não padronização de regionalizações com as Policias Civil e Militar, e a frágil distribuição espacial do efetivo de peritos agrava tal
disfunção, dificultando o bom andamento dos processos e rotinas administrativas, retardando o produto final das perícias e trabalhos
técnicos. Por isso, torna-se imperioso o debate sobre a Segurança Pública na Bahia, e no Brasil em conjunto com a espacialização das
organizações de polícia técnica e na padronização da regionalização do serviço público com vistas a melhoria da segurança e por
consequência possibilitar as mais diferentes iniciativas de promoção do Desenvolvimento Regional.
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PAREDE MAGICA IN LOCUS PUBLICO TRANSFORMANDO O CENÁRIO
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RESUMO
Com o incremento dos impactos ambientais negativos, que produzem condições criminógenas, se faz necessário uma premente
mudança de comportamento e hábitos, baseado em comprometimento e protagonismo, para minimizá-las no ambiente escolar.
Nesta trabalho busca-se a sistematização e análise de uma experiência de Arte-Educação aplicada à Educação que desencadeou uma
curiosa mudança positiva, modelo provavelmente replicável. O locus foi a Escola Municipal Professora Alexandrina dos Santos Pita,
em Pirajá, bairro periférico de Salvador, na Bahia: contexto de dificuldades materiais e sociais e marcante degradação e depredação
das instalações. A Parede Mágica possibilitou abordar o conjunto cognitivo validado pelos estudantes, revalorizando os espaços
endógenos (escola) e exógenos (comunidade), tornando-os áreas com identidade e pertencimento, permitindo identificar outras que
refletem negativamente sobre ambiente escolar. Observou-se que a escola deve ser revisitada com práticas que exercitem a
afetividade e cidadania, proporcionando a redescoberta do seu protagonismo na promoção das relações sociais e redução das
condições ambientais que facilitam comportamentos de risco e de dano social para os jovens.
Palavras-chave: Afetividade; Cidadania; Educação socioambiental; Pertencimento.

MAGIC WALL IN PUBLIC LOCATION TRANSFORMING THE SCENERY
ABSTRACT
With the increase of the negative environmental impacts, which produce criminogenic conditions, it is necessary a pressing change
of behavior and habits, based on commitment and protagonism, to minimize them in the school environment. This work seeks to
systematize and analyze an Art-Education experience applied to Education that triggered a curious positive change, probably
replicable model. The locus was the Alexandrina dos Santos Pita Municipal School, in Pirajá, a peripheral district of Salvador, Bahia:
a context of material and social difficulties and marked degradation and depredation of the facilities. The Magic Wall allowed us to
approach the cognitive set validated by the students, revalorizing the endogenous (school) and exogenous spaces (community),
making them areas with identity and belonging, allowing to identify others that reflect negatively on school environment. It was
observed that the school should be revisited with practices that exercise affectivity and citizenship, providing rediscovery of its role
in promoting social relations and reducing environmental conditions that facilitate risk behaviors and social harm to young people.
Keywords: Affectivity; Belonging; Citizenship; Socio-environmental education;

1. INTRODUÇÃO
O desafio da humanidade é minimizar os impactos e manter o mundo que habita, dotando de aptidões a comunidade escolar, visando
a sobrevivência e o desenvolvimento das gerações futuras. Trata‐se de um dilema em começa a sobressaltar os indivíduos, impelindoos a refletir alternativas que afiancem a preservação de seu entorno de forma universal.
O vandalismo, dentro do contexto da violência escolar, cada dia mais recorrente, é parte de um agrupamento de práticas agressivas
contra o patrimônio construído, que desencadeia transtornos e danos de cunho, sociocultural, educacional e financeiro. A Escola
Alexandrina dos Santos Pita, não era exceção. Entre os principais aspectos de rejeição ao espaço escolar, elencam-se: paredes
manchadas; textos obscenos em cadeiras, mesas, corredores e banheiros; carteiras propositadamente quebradas; vidros
estilhaçados; e, lixo em todos os espaços, menos nos baldes disponibilizados para este fim.
Diante deste quadro, a professora-pesquisadora, realizou atividades cênicas socioeducativas com temática ambiental local, que
mobilizaram os 917 discentes no entorno de uma parede mágica, idealizando um processo de afetividade, formação crítica e
participação protagônica à transformação societária digna e com qualidade de vida. Os resultados surpreendentes vêm confirmando
as hipóteses de que confiança, afetividade e zelo destinados ao lugar, reforçam laços de apego, orgulho e valorização por parte do
da classe estudantil. O comentário que mais se ouve hoje na comunidade “Minha escola é a melhor e a mais bonita do bairro”!
Uma vez detectado este impacto positivo - não planejado, - e fazendo a leitura das “entrelinhas”: chegou - se a conclusão de que
estava ocorrendo um fenômeno que valia a pena ser estudado, formatado e posteriormente, replicado. É a contextualização do
trabalho educativo na Escola Municipal Professora Alexandrina dos Santos Pita, palco do desenvolvimento metodológico, que é o
objeto específico de descrição e análise. Onde será atribuída uma compreensão mais elaborada a articulada das questões ambientais
locais e uma ideia de processo educativo relacionado à afetividade, formação crítica, e ao estímulo à participação, em vistas de uma
transformação societária.

2. CONSTRUINDO ATORES, SENSIBILIZANDO E ECOLOGIZANDO O ESPAÇO.
Considera-se que a escola como promotora de educação ambiental efetiva, comprometida com um melhor futuro no planeta, e
aquela que reconhece, exercita e desenvolve a criticidade, pertencimento, mobilização, protagonismo, afetividade, participação e
cidadania. O avanço dramático progressivo e inexorável do quadro de degradação ambiental vem mobilizando cientistas políticos e
sociais, educadores, ambientalistas, filósofos, pesquisadores e estudiosos. Todos buscando obstinadamente, respostas para a
reversão desta futura hecatombe que se configura num futuro não muito distante.
“A possibilidade da autodestruição nunca mais desaparecerá da história da humanidade. Daqui para frente todas as gerações serão
confrontadas com a tarefa de resolver este problema” (SCHMIED-KOWARZIK, 1999, p. 6)
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Torna-se de fundamental desenvolver ações urgentes para disseminar a temática ambiental aliada a visão integrada do mundo, no
tempo e no espaço, sobressaem-se as escolas, como espaços privilegiados na implementação destas atividades. O objetivo da
educação ambiental é a sensibilização quanto as ações de preservação da natureza por indivíduos conhecedores de seu papel de
protagonistas de sua própria história e da sua comunidade, a partir da dimensão de ser social, com aspirações e ideais, considerando
os obstáculos numa luta vital.
E nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção da mudança ambiental, a educação assume posição de destaque
para construir os fundamentos da sociedade sustentável, apresentando uma dupla função a essa transição societária: propiciar os
processos de mudanças culturais em direção à instauração de uma ética ecológica e de mudanças sociais em direção ao
empoderamento dos indivíduos, grupos e sociedades que se encontram em condições de vulnerabilidade em face dos desafios da
contemporaneidade. (BRASIL, 2005, p.18).
O processo de Educação Ambiental busca nas interfaces da relação homem x ambiente, minimizar as incongruências e impactos
negativos, maximizando desenvolvimento e qualidade de vida, como direito inviolável. A matriz para reflexão do dinamismo que faz
com que o território constitua o locus da vivência, da experiência entre indivíduos sociais, perpassando pela criticidade,
pertencimento, mobilização, protagonismo, afetividade, e participação tendo a identidade como fator de aglutinação para a ação
coletiva.
A criticidade destaca-se dentre as características inerentes ao processo de cidadania e o caráter emancipatório, contrastando com o
modelo reducionista e arbitrário da sociedade capitalista, contrariando o cientificismo cartesiano, pelo distanciamento entre
sociedade e natureza. Preconiza-se um ponto de vista diferencial apto a tecer a transformação da realidade pela práxis educativa,
numa nova vivência educativa que reflete escolhas. Guimarães (2004, p. 30) reiterou que a contraposição a um modelo retrógrado e
desmembrado de sociedade, pois:
A educação ambiental crítica objetiva promover ambientes educativos de mobilização desses processos de intervenção sobre a
realidade e seus problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar as armadilhas paradigmáticas e propiciar
um processo educativo, em que nesse exercício, estejamos, educandos e educadores, nos formando e contribuindo, pelo exercício
de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental que vivenciamos todos.
No pertencimento, a Educação Ambiental deve ter a participação popular estimulada e legitimada para que se reforce o sentimento
de pertencimento no grupo, e este, não se revela apenas como condição crucial para a aprendizagem, mas também um elemento
característico do conteúdo desta:
1. a comunidade (rural, urbana, da escola, do hospital, do bairro...) se reconheça na história, na realidade e no destino partilhados.
Este reconhecimento pode contribuir para a recostura do tecido social, para a criação e/ou fortalecimento de espaços de convívio
e/ou diálogo visando o enfrentamento da realidade distópica e também na busca das utopias coletivas;
2. haja uma capacitação local para produzir novos acordos (códigos sociais e de posturas) projetos, ações e negociações;
3. mapeiem-se os obstáculos objetivos, estruturais e políticos, conforme a transformação desejada para assim possibilitar a
instrumentalização local para o enfrentamento;
4. o projeto de futuro oriente a construção do currículo da Educação Ambiental; ou seja o currículo mínimo é mesmo mínimo, o
restante do currículo deve ser auto-gerido (negociado e acessado) dentro do contexto das necessidades de reflexões coletivas, como
em qualquer comunidade que vê, julga e age sobre sua realidade;
5.percebam-se as relações desta comunidade com outras e com decisões tomadas fora de seu espaço (heteronomia), assim como
sua influência sobre outros espaços (SORRENTINO e cols., 2005, p. 112).
A mobilização/diálogo, diante da evidência em que a promoção da qualidade de vida está relacionada de forma indissociável ao
processo de proteção dos ambientes naturais. É preciso inverter a lógica corrente, onde os trabalhos de educação ambiental são
ações pontuais sem responsabilidade com sua função transformadora passando para um processo contínuo, em que a população
imbuída da vontade consciente de atuar, se organize, buscando aprofundar o conhecimento de sua realidade e a partir da leitura
feita, reivindique ações pautadas em suas reais prioridades. Faz-se indispensável aperfeiçoar e disseminar ações educativas que
proporcionem a assimilação sistêmica que a situação invoca e estimular a participação popular, empenhada e consciente. Nesse
âmbito, a Educação Ambiental constitui-se numa grande ferramenta de atuação que busca, por meio de ações articuladas, favorecer
a autonomia dos sujeitos sociais envolvidos e, desta maneira, despertar e estimular o protagonismo cidadão na condução das
mudanças esperadas. Sobre este aspecto Carvalho (2010, p. 17) de forma assertiva assim expressa:
Um dos grandes desafios contemporâneos para a gestão e a educação ambiental é a busca da negociação entre nativos e exóticos,
local e global, sustentabilidade e conservação. Neste sentido, a contribuição de uma antropologia ecológica e simétrica pode ser
oportuna para pensar as possibilidades de articulação entre a biodiversidade e a diversidade cultural. Por outro lado, uma análise de
perspectiva antropológica pode abrir um espaço para a escuta de vozes locais e deixar emergir os modos como diferentes atores
sociais recebem de fato a ação da gestão ambiental [...].
A autora continua acentuando outro aspecto que deve ser observado: Respeito à diversidade e capacidade de ouvir verdadeiramente
ás diferentes demandas de cada localidade, de cada grupo de indivíduos, portadores de interesses dispares, complexos e legítimos:
O não enfrentamento destes diferentes modos de vida, estilos e interesses na apropriação e gestão do ambiente como espaço de
vida pode alimentar um discurso ecológico abstrato, vazio, cuja retórica se não encontra oposição evidente tampouco é capaz de
engajar pessoas e mobilizar ações e interesses sociais (CARVALHO, 2010, p. 18).
Quanto ao protagonismo-participação, Marcos Reigota (1998, p. 12) também reconhecendo como ponto fundante as preocupações
em torno de ações que afetem a saúde do ambiente, defende a necessidade de uma força conjunta, uma operação envolvendo união
e protagonismo coletivo - participação de todos interferindo planejadamente no meio em que vivem, conforme comentou:
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A educação ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir
justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza... procurando incentivar o
indivíduo a participar ativamente da resolução dos problemas no seu contexto de realidades específicas... pois os problemas
ambientais foram criados por homens e mulheres e deles virão às soluções. Estas não serão obras de gênios, de políticos ou
tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs.
A cidadania, compreendida como o encargo estabelecido pela comunidade escolar está baseado na edificação de um espaço pautado
nas trocas solidárias, participativas e dialógicas, onde o saber seja construído apoiado nos saberes populares, culturais e científicos,
com o envolvimento de todos os atores da comunidade. O incentivo à cidadania, ao diálogo na diversidade, participação popular, a
afetividade relacionada ao ambiente, ao resgate de valores, são destinos a serem percorridos pela escola que se pretenda
ambientalmente educadora. Sorrentino (2000, p. 112), é um dos autores que compartilham a elaboração de ambiente neste
contexto, quanto a escola, considerou que:
pode contribuir e contribuirá para a construção de sociedades sustentáveis, cuja característica básica será o avanço em direção à
não exploração do ser humano pelo seu semelhante, à melhoria da qualidade de vida para todos e à não exploração ou degradação
das condições de vida das demais espécies pela nossa.
Assim, quando associadas a afetividade + ambiente + Identidade = valor, torna as s práticas econômicas insustentáveis, uma vez que
provocam a escassez e partilham de forma injusta o lucro, prejudicam o acesso das comunidades espaços de lazer, entretenimento
e áreas preservadas, sobretudo das populações em situação de vulnerabilidade social. Para transformar esse cenário, é essencial o
envolvimento e a participação de toda a sociedade. E é neste ponto que surgem as perguntas: Como despertar o interesse para as
questões ambientais? Qual o segredo para mobilizar comunidades carentes, a uma ação participativa em favor da qualidade de vida
e do meio ambiente?
Segundo Leonardo Boff (2001, p. 38), grande filósofo e teólogo brasileiro, para cuidar do ambiente, é preciso desenvolver uma ética
da afetividade. É através do sentimento, do “cuidado”, que acontece o despertar para o zelo e a autopreservação, conforme
ressaltou:
Tudo começa com o sentimento. É o sentimento que nos faz sensíveis ao que está à nossa volta, que nos faz gostar ou desgostar. É
o sentimento que nos une às coisas e nos envolve com as pessoas. É o sentimento que produz encantamento face à grandeza dos
céus, suscita veneração diante da complexidade da Mãe-Terra e alimenta enternecimento face à fragilidade de um recém-nascido. É
o sentimento que torna pessoas, coisas e situações importantes para nós. Esse sentimento profundo, repetimos, chama-se cuidado.
Somente aquilo que passou por uma emoção, que evocou um sentimento profundo e provocou cuidado em nós, deixa marcas
indeléveis e permanece definitivamente.
Para validar a relação de afetividade do indivíduo com o Espaço escolar baseia-se na vivencia prático- educacional, que há algumas
décadas vêm sendo aceita como possibilidade de trabalhar essas questões, e de tentar transformar as relações homem-natureza.
Contudo, o palco da Educação Ambiental é campo de interesses variados, que demandam observações atentas, vez, que refletem
diretamente no modelo e na qualidade das práticas desenvolvidas. A ligação do indivíduo com meio acontece em gradações,
diferentes, mas as ações adquirem significados contundentes é na realidade próxima. Os sujeitos desta realidade vivenciam as ações
e reflexões que procuram concretizar neste espaço, transformando-o de acordo com as suas necessidades.
É importante verificar que é no ambiente que o ser se humaniza, vive, sente, apreende, transmite saberes, constrói e ressignificam
sentimentos. A afetividade, o sentimento de comunidade e a relação com o lugar são compreendidos por meio da relação do homem
com o meio. Isso mostra que a noção de lugar não é apenas a localização do espaço, e que o apego ao lugar é de relevante importância
para o entendimento dos aspectos inter-relacionais: Entre a pessoa e o ambiente físico e social. Nas trocas que os indivíduos fazem
com relação ao mesmo. Correa (2005, p. 15) afirmou que representam:
valores e significados especiais, para aqueles que nele vivem. É um espaço carregado de emotividade, no qual as relações sociais, as
representações de universos singulares e as experiências se articulam, de forma a transformar meras localizações em sítios especiais,
guardados com cuidado na memória.
Pensar o ambiente em suas inúmeras ações e inter-relações, é refletir no locus de organização dos valores, saberes, essências e
sentimentos da vida privada das pessoas. A afetividade é o sustentáculo que valida todos os processos de desenvolvimento,
fortalecendo a conquista do elo perdido entre o homem e a natureza. Trabalhar a inteligência afetiva implica fortalecer um nível
profundo de consciência com consequências éticas (CORREA, 2005, p.15).

3. OBJETIVO (S)
Em se tratando de processos vivenciais, há de constar que se tornam primordial pesquisar ou sistematizar métodos e dinâmicas que
facilitem o processo de sensibilização da comunidade escolar, para que se auto perceba como ator social-protagonista na construção
do ambiente em que está inserida. Busca-se refletir o ambiente em suas variadas ações e inter-relações no lócus de auto percepção
dos valores, saberes e sentimentos na realidade das dificuldades materiais, de relacionamento social e com elevada degradação
ambiental, associada ao desafio à educação cidadã crítico-emancipatória dos atores sociais implicados, estimulando o protagonismo
popular na direção das mudanças sonhadas em bairro carente em Salvador, na Bahia.
Destarte, tem-se como objetivo geral, contextualizar práticas e expressões artísticas, com ênfase socioeducativa e ambiental na
forma de pesquisa-ação, desenvolvida no contexto de uma escola pública municipal. Enquanto nos específicos, pretende-se: a)
descrever experiências de estreitamento da relação entre a arte e a educação ambiental, em uma escola pública soteropolitana; b)
refletir o papel da educação ambiental aliada à arte-educação na conservação do meio ambiente escolar; c) estimular a classe
estudantil e a comunidade do entorno a realizar ações ambientais em conjunto; d) Sistematizar aspectos e impactos metodológicos
sobre a pesquisa na área ambiental e propor caminhos possíveis para a interlocução entre a escola e a comunidade.
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4. METODOLOGIA
A abordagem metodológica empregada foi a pesquisa-ação, que se destingue por ser um tipo de análise social com base empírica
que é entendida e efetivada em associação com uma prática ou a solução de um problema social. Trata-se de um processo intencional
e contínuo, em que se aprende pela participação e pela experiência. Portanto, a escolha desta metodologia se justifica por ser a que
permite simultaneamente o “conhecimento” e a “ação”, sobre a realidade social investigada, além de ser a que melhor responde aos
questionamentos propostos. (THIOLLENT, 2005, p. 1). A minimização das cicatrizes do vandalismo foi elaborada em conjunto por
alunos, professores e alguns moradores da comunidade.

Figura 01: Sistemática Metodológica da Pesquisa. Salvador- BA, 2013. Fonte: a autora

5. CASE: A PAREDE MÁGICA
5.1. Ambiente investigado: o bairro de pirajá e locus escolar em foco.
Pirajá, um dos bairros mais antigos da capital baiana, localiza-se no subúrbio de Salvador. Seu surgimento se deu a partir de uma
importante base açucareira no século XVI: O engenho pertencente à freguesia de São Bartolomeu conhecido como engenho do El rei (MATTOS, 1998, p. 129), e das primeiras missões jesuítas que aportaram na Bahia da colonização. Terra antigamente habitada
pelos índios tupinambás, o distrito Pirajá tem importância relevante na história da brasileira. Existem dois significados históricos para
o nome Pirajá: No Nordeste, “pára+já” significa aguaceiro repentino e curto, acompanhado de ventania. - fenômeno natural,
frequente na costa da Bahia e nos outros estados próximos.
Na língua Tupi "pira-ya" ou viveiros de peixes, e significa também, braço do rio ou mar estreito que adentra a terra. Antiga terra dos
índios Tupinambás, em 1972, passou a Parque Histórico por decreto municipal, garantindo a preservação do Patrimônio Histórico
ligado à guerra da Independência. Conhecido também como o bairro em que foi travada a famosa “BATALHA DE PIRAJÁ”, principal
combate pela independência em que os baianos venceram as forças do colonialismo português, lideradas pelo general Pedro Labatut,
em 1823 (ANGELIM, 1999, p. 6). Durante o período escravocrata, foi utilizado como local de refúgios dos escravos fugitivos, abrigando
diversos quilombos que eram perseguidos e destruídos pelos portugueses.
A imprensa destacava o bairro por sua localização privilegiada: acesso ao centro da cidade em 20 minutos e à proximidade com a
Baia de Todos os Santos, não muito distante da orla marítima, e, pelo seu importante acervo histórico: A igrejinha construída em 17
de abril de 1638, de estilo jesuítico, com uma torre e sino único; as duas imagens que compunham o altar: Senhor Morto e da Nossa
Senhora da Piedade de Pirajá ambas do século XVIII; o Pantheon, monumento erigido em homenagem aos bravos de Pirajá, na
Batalha de 8 de novembro de 1823; O túmulo em pedra de mármore com os restos mortais do general Pedro Labatut; e, mais, o
busto deste herói, confeccionando em bronze (BRITO, 1972, p. 10) Para quem pretende conhecer a história de Salvador e do Brasil,
Pirajá é referencia obrigatória. O bairro que foi palco para estes acontecimentos carrega em sua origem a memória patriótica e
libertadora, que não ocorreu sem muita luta e derramamento de sangue (CERTEAU, 1994, p. 177).
Após 209 anos da peleja sangrenta, os moradores atuais, costumam afirmar que “A Batalha de Pirajá nunca acabou. Ao longo dos
anos, repetidamente, o bairro patrimonial – histórico e cultural - do país, foi lembrado e esquecido pelas autoridades políticas, teve
suas esperanças alimentadas e reprimidas. Hoje, o bairro traduz a ideia clássica de periferia, é perceptível a engrenagem de
segregação e exclusão, que se revelam em: moradias insuficientes e de má qualidade, ausência de infraestrutura básica e transporte
coletivo deficiente. Pirajá sofre também com os elevados índices de criminalidade, sendo considerado um dos bairros mais violentos
do subúrbio. A comunidade onde está instalada a escola Alexandrina dos Santos Pita, retratada neste estudo, é conhecida como
Pirajá Velha, e, enfrenta sérios problemas socioambientais, que vão de violência doméstica, abusos sexuais, má distribuição nas redes
de água, luz e esgoto, deficiências em áreas de lazer, ausência e locais de descarte e coleta seletiva do lixo, desemprego, fome,
drogas, grande incidência de doenças sexualmente transmissíveis, verminoses dentre outros.
5.2. Realizando e transformando socialmente
Na Educação Ambiental busca-se contextualizar o homem em seu meio natural, mudando a percepção de explorador a preservador,
com postura ética e cidadã. Jacobi (2003) e Reigota (2006) comentaram que o exercício da cidadania motivado pelas questões
ambientais é uma forma de construir uma consciência coletiva, sobre a importância e relevância dos seus direitos e responsabilidades
com o meio em que vive. Utiliza-se a arte educação como alternativa facilitadora às ações pedagógicas e processos educativos,
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podendo envolver dimensões afetivas, de conhecimentos, de valores, de participação política e comunitária e da própria história de
vida.
Processo de concepção, ensaios e apresentações - cenário de lixo.
O ensino tem papel fundamental, sobretudo, como importante instrumento de inclusão social e cidadania. A Arte Cênica como
alternativa facilitadora às ações pedagógicas e processos educativos, envolve dimensões afetivas, de conhecimentos, de valores, de
participação política e comunitária e da própria história de vida, uma vez que não se confia em respostas prontas, únicas e
formatadas. O valor desse processo está na criação participativa de soluções e estratégias baseada em princípios sólidos,
democráticos e contextualizada às realidades locais. Carvalho (2001, p. 58) destacou aos educadores ambientais a compreensão de
que:
Não existem fórmulas prontas e mágicas para o desenvolvimento de práticas educativas relacionadas à temática ambiental. Será a
partir de reflexões cuidadosas e escolhas conscientes, dentre diferentes possibilidades de avaliações sistemáticas e inovações
criativas, que novas perspectivas poderão ser traçadas.
ERA UMA VEZ....Em 2006 a recém-concursada professora de teatro Isabel Marinho, chega à escola Alexandrina. Sua primeira
impressão não é das melhores. Encontra um ambiente depredado, corredores formados por paredes riscadas, marcas de pés e textos
obscenos. Um cheiro forte de urina que sai dos banheiros e invade o espaço utilizado como refeitório. Observa ainda, que durante o
recreio, a brincadeira mais frequente entre as crianças e correr, gritar, bater umas nas outras e voltar a correr gritando. O mobiliário
era composto em grande parte por carteiras escolares danificadas e armários sem condições de uso.

Figura 02 - Sala de Artes e de sucata, em 2006. Fonte: a autora
O primeiro espetáculo teve sua estreia em agosto de 2006, em uma sala destinada repleta de entulho, que foi absorvido passando a
fazer parte do cenário. O trabalho, como fruto de criação coletiva, resultou num produto impressionante. As apresentações, sempre
lotadas, aconteceram nos três turnos e em curta temporada.
“A nossa escola, assim como a grande maioria das escolas públicas, não dispõe de muitos recursos materiais. Para mim este aspecto
acabou se tornando um misto de desafio e privilegio. Desafio porque precisava resolver de forma criativa como apresentar
esteticamente o resultado cênico produzido pelos meus alunos em sala, e privilégio porque descobri que podia utilizar o “lixo” como
matéria prima” (MARINHO, 2006)152.

6. TEATRANDO, METAMORFOSEANDO-SE E TRANSFORMANDO O AMBIENTE.
Com o trabalho inicial a turma ficou fortalecida e atraiu novos participantes. Quando os estudantes se preparavam para o segundo
espetáculo, comunicaram a necessidade de um nome para a turma. Após eleição, a sugestão dada por Amaro (aluno de 16 anos)
vence. A partir daquele dia a “turma” passava a ter identidade e pertinência se autodenominando “Grupo de Teatro Metamorfose”.

152 Isabel Marinho, Professora de Teatro – Email: isabelmarinho.2015@gmail.com
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Figura 03 – Peça “Trupimenta” - Grupo de Teatro Metamorfose, em 2007. Fonte: a autora
O período chuvoso e a sala cheia de goteiras exigiram um novo espaço para apresentação. A professora monta então, o cenário na
parede da entrada principal da escola. Fazia parte da instalação: brinquedos, flores e bichinhos de pelúcia. A diretora da escola
aconselha a retirada dos objetos decorativos imediatamente após a apresentação, sob risco de ter seu material vandalizado ou
roubado. Afinal esta era uma área aberta ao grande fluxo de pessoas nos três turnos. Tudo podia acontecer!
Porém, ela resolve arriscar e mantem todos os itens (vale ressaltar que não foi motivada pelo altruísmo, mas pelo cansaço decorrente
das apresentações que se deram nos três turnos). Para surpresa geral, os alunos deram uma resposta linda e totalmente inesperada:
O trabalho ficou intacto durante todo o período em que ficou exposto. Os estudantes paravam em grupos, admiravam, tocavam os
objetos, comentavam, tiravam fotos com os celulares, elogiavam. A professora ficou encantada com o fenômeno e estimulada a fazer
novos painéis.
Foi surpreendente porque as áreas laterais continuaram sendo riscadas, as colunas de concreto tiveram suas quinas quebradas, o
chão continuava recebendo lixo na hora do recreio. Mas inexplicavelmente, a parede decorada com tecidos e papéis continuava
intacta. Os objetos decorativos permaneceram no local (com exceção de dois coelhinhos de pelúcia, que foram furtados). Joseline,
aluna de sete anos, disse que era uma “Parede Mágica”. Conclui-se ser um nome bastante apropriado, porque a parede tinha a
capacidade mágica de repelir o lixo, a violência, o dano. Qual a lição deste resultado? Que ações positivas, de valorização – até mesmo
sem a utilização de palavras - resultam em atitudes positivas e em respostas afetivas. Os alunos deram um show de valorização,
cuidado e reconhecimento.

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas condições da vivência na Escola foi observado que a percepção de um espaço higienizado não é sinônimo de espaço acolhedor.
A escola de tempos em tempos é reformada, as paredes são pintadas, o mobiliário sucateado é trocado por peças novas, e o ritual
de depredação: riscar, rasgar, sujar, quebrar, recomeça. Por que este fenômeno acontece? Os frequentadores da escola não gostam
de ambientes assépticos? Por que espaços extremamente limpos e organizados funcionam como um convite ao dano?

Figura 04 - Imagens da Escola Pós Reforma. – Fonte: a autora
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Detectou-se que a falta de identificação e consequente zelo, são as respostas para estes questionamentos. Sem referências
individualizadas, estes espaços são frios e impessoais. As cores normalmente em tons pastéis, a ausência total de plantas aumenta
esta sensação de lugar sem vida. Não despertam afetividade, não revelam sentido de acolhimento.
Os sentimentos de Ser e Pertencer devem ser estimulados e reconhecidos como processos de fundamental importância para que os
indivíduos possam desenvolver plenamente suas potencialidades e agregar conhecimentos que permitam sua efetiva e afetiva
participação nas decisões que afetam o desenvolvimento de seu ambiente.

Figura 05 – Parede Mágica: Instalação Natal, em 2009. Fonte: a autora
Muito embora o ponto de partida deste trabalho seja entre os muros da escola, não se pretende apresentar uma prática pedagógica
restrita ao ambiente escolar. A unidade de ensino neste caso é a base articuladora de - experimentações e práticas - um movimento
que se pretende “regar” no entorno.
Os sentimentos nutridos pelo sujeito podem ser positivos ou negativos. Aproximando a projeção afetiva do ambiente escolar,
revelam-se dados interessantes para esta pesquisa: Quando o indivíduo gosta da escola, quando ele percebe que o espaço foi
cuidadosamente elaborado para seu bem-estar, quando ele detecta a satisfação de suas demandas, quando ele é convidado a
interagir, pensar, descrever e criar e recriar o seu espaço, ele – o próprio ator - é validado. Porque é ouvido, respeitado e incentivado.
O aluno vê sentido no que aprende ali, e a instituição escolar pode virar alvo de projeções afetivas positivas, tornando-se para ele
um valor. Por outro lado, quando o aluno se percebe em um ambiente hostil, descuidado, afetivamente insípido, desumanizado, e
ainda, se vê humilhado, e desrespeitado, ele projeta neste espaço, sentimentos negativos. Nesse caso, por ser (para ele), um
ambiente desagradável, desqualificado, ele pode ser depredado, pichado, ignorado (CARVALHO 2010) 153.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre este aspecto da pesquisa, Freire (1997, p. 27) afirmou:
“Constatar a realidade nos torna capazes de intervir nela, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do
que simplesmente a de nos adaptarmos a ela”.

153

Um caso emblemático se deu na cidade do Rio de Janeiro quando os vagões de trem e as estações deixaram de ser depredados após serem remodeladas e decoradas
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Figura 06 – Lavabo - Antes e depois de intervenções. Fonte: a autora
Acredita-se que este estudo aborda, ainda que indiretamente, a necessidade de políticas públicas que implementem programas
sociais visando à potencialização dos direitos fundamentais, em especial dos direitos à educação e ao ambiente saudável. Percebese a imprescindibilidade da atuação de um Estado que se obrigue, - sempre associado com os outros atores sociais -, a garantir os
meios para a concretização da cidadania plena. Evidencia-se como um fenômeno social de cuidado, pertencimento e afetividade, por
que passou uma escola pública da periferia de salvador, modificando as práticas de arte-educação de uma professora, aumentando
o interesse e a qualidade relacional entre a comunidade escolar e o meio ambiente. Seus resultados confirmaram as hipóteses de
que tanto o cuidado ambiental, como a experiência de apego ao lugar ocorrem em contextos de características específicas, que
podem ser estimuladas, despertadas e replicadas. E que o apego ao lugar é condição sine qua non de cuidado com o ambiente.
A escola é um espaço múltiplo onde a comunidade busca encontrar não só o conhecimento, mas também o relacionamento com o
mundo. Para muitas famílias é o único meio que oportuniza o acesso ao conhecimento e ao lazer. A escola deve oferecer coisas que
não se aprendem em casa, mas com um ambiente de casa. É o espaço onde devem ser criadas oportunidade e condição para que os
alunos consigam melhorar seu nível de informação e capacidade de pensar e agir, proporcionado pelo contato com a arte, a recreação
dirigida e a diversão. Sua principal tarefa é oportunizar a construção e apropriação de conhecimentos pelos alunos desenvolvendo
habilidades e valores que permitam uma mudança social, através da formação de cidadãos críticos, participativos e atuantes,
garantindo um futuro melhor.
A pesquisadora e professora, traça sua historia de vida profissional e pessoal diante da realidade educacional transformadora e
interdisciplinar. Acredita que a chave que abre as portas para um futuro feliz, passa pela equidade, solidariedade, afetividade,
criticidade, validação, identidade, pertencimento, autoestima, respeito às diferenças em seus mais amplos aspectos, consciência e
inteligência ecológica. São basilares ações como esta, que provoquem a redução de riscos e minimização de danos a que os jovens
estão expostos, dada as características da própria comunidade em que a escola está inserida. Aposta ainda, no educador atento para
estas particularidades da violência presente nas escolas públicas periurbanas, o professor que educa para a vida coletiva, nesta
grande colmeia chamada planeta terra.
Finaliza-se este ensaio com a convicção de que o projeto Parede Mágica se revelou um contributo eficaz ao elevar a autoestima e a
noção de pertencimento, além de despertar a consciência na classe estudantil, para o seu papel como agente transformador da sua
realidade e da história do planeta. A emergente necessidade da Educação Ambiental surge quando se constata sua função de vital
importância para despertar a humanidade do falso sonho de que o mundo é uma fonte de inesgotáveis recursos naturais.
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RESUMO
O tema do presente artigo, inicialmente, nos remete à reflexão acerca de conceitos relacionados à violência, não violência e poder;
ao humano e ao não humano bem como a preservação da integridade física das pessoas e os direitos humanos. A Dignidade Humana
como fim das nossas ações. Todos almejamos a liberdade de não ter medo, mas, na perspectiva dos direitos humanos esta questão
vai depender se o Estado ou mesmo a sociedade podem estar contra ou a favor do indivíduo. O que as pessoas rotuladas de
desviantes, “inúteis” têm em comum? No mínimo, elas partilham: “o rótulo e a experiência de serem rotuladas como desviantes,
bem como para ser rotulado de criminoso só é necessário cometer um único crime. No entanto, a palavra traz consigo muitas
conotações que especificam traços auxiliares característicos de qualquer pessoa que carregue o rótulo. É presumível que um homem
condenado por arrombamento, seja alguém que também irá assaltar outras casas; a polícia, ao recolher delinquentes conhecidos
para investigação após um crime, opera com base nessa premissa. Além disso, considera-se provável que essa pessoa possa cometer
outros tipos de crime, porque se revelou uma pessoa sem ‘respeito pela lei’. Assim, o contato com o sistema penal por um ato
desviante expõe a pessoa à probabilidade de vir a ter sua imagem exposta como desviante ou indesejável. Diante da tal abordagem
algumas pessoas podem receber o rótulo de desviante, criminoso “sem ter de fato infringido uma regra”. Dessa forma, a abordagem
policial e o estigma do criminoso, sob o ponto de vista do Direito e dos Direitos Humanos, dado aos números correntes indicam uma
tendência significativa de mortes de criminosos o que pode gerar um questionamento se, na verdade se trata de um controle social.
Palavras-chave: Crime; Controle social; Direitos Humanos; Homicídio; Violência.

THE POLICE APPROACH AND CRIMINAL STIGMA: HOMICIDE AS A FORM OF SOCIAL CONTROL?
ABSTRACT
The theme of this article, initially, refers us to the reflection about concepts related to violence, non-violence and power; The human
and non-human as well as the preservation of people's physical integrity and human rights. Human Dignity as the end of our actions.
We all want freedom not to be afraid, but from the perspective of human rights this question will depend on whether the state or
even society may be against or in favor of the individual. What do people labeled deviant, "useless" have in common? At the very
least, they share: "The label and the experience of being labeled as deviant, as well as being labeled a criminal, is only necessary to
commit a single crime. However, the word carries with it many connotations that specify auxiliary traits characteristic of any person
who carries the label. It is presumed that a man convicted of burglary is someone who will also assault other houses; The police, by
collecting known offenders for investigation after a crime, operate based on this premise. In addition, it is considered likely that this
person could commit other types of crime, because he turned out to be a person without 'respect for the law'. Thus, contact with
the penal system by a deviant act exposes the person to the probability of having his or her image exposed as deviant or undesirable.
Faced with such an approach some people may be labeled deviant, criminal "without actually breaking a rule." Thus, the police
approach and stigma of the criminal, from the point of view of Law and Human Rights, given the current numbers indicate a significant
trend of deaths of criminals, which can generate a questioning if, in fact, it is a Social control.
Keywords: Crime; Human rights; Murder; Social control; Violence.

VIOLÊNCIA X NÃO VIOLÊNCIA E PODER
Sabe-se que a violência importa em diversos tipos de abordagem como política, cultural, antropológica, psicológica etnológica entre
outras. Contudo pode-se afirmar ser uma ação intencional (de um indivíduo ou grupo) que provoca prejuízo físico e ou emocional na
vítima (pessoa ou grupo de pessoas). “É uma forma de atingir a integridade da vítima seja ela física, psíquica ou moral. Não existe um
conceito fechado de violência, ele varia de acordo com cada sociedade”. “Gomes & Santos (2008: 105) ”.
Por outro lado, a não violência é a “ação intencional que não provocar modificação prejudicial na pessoa ou grupo de pessoas
destinatários da ação”.“Almeida, (2015: p.4) ”.
Embora, por vezes, sejam entendidas como sinônimas por terem funções semelhantes as palavras violência e poder se referem a
qualidades diferentes. “Arendt, (1994: p.36 e 44) ”, traduzem os meios em “função dos quais o homem domina o homem”, dessa
forma, o poder não constitui propriedade de um indivíduo, mas “resulta da capacidade humana para agir em conjunto”. Violência e
poder vão além de simples oposição, a violência aparece onde o poder está ausente: “A violência destrói o poder, não o cria”.
“Nem a violência, nem o poder são fenômenos naturais, isto é, uma manifestação do processo vital”. “Aqueles que se opõem a
violência descobrirão que não são confrontados por homens, mas pelos artefatos humanos”, isto é, pelo que os homens constroem.
“Arendt (1994: p.36 e 44) ”
Para o direito essa compreensão é essencial por considerar que toda ação violenta agride um direito, por exemplo, o direito à vida,
à integridade física, psíquica, à liberdade. A violência não pode ser tratada como algo individualizado, mas como fenômeno social.
Por outro lado, a liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, mas um ideal a perseguir; não são uma existência,
mas um valor; não são um ser, mas um dever ser. Enquanto teorias filosóficas, as primeiras afirmações dos direitos do homem são
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pura e simplesmente a expressão de um pensamento individual: são universais em relação ao conteúdo, na medida em que se dirigem
a um homem racional fora do espaço e do tempo, mas são extremamente limitadas em relação à sua eficácia, na medida em que são
(na melhor das hipóteses) propostas para o futuro legislador. A importância da liberdade nos fornece razões para que a mesma seja
considerada um direito humano. Contudo, há determinadas condições que impedem essa questão, dentre elas, encontramos o medo
de sofrer de sofrer algum dano por parte de terceiros, o medo de sofrer violências, o medo da morte.
No dualismo entre violências e dignidade humana (pensando nos quesitos Paz e Liberdade, por exemplo) há que se refletir que a
dimensão objetiva dos Direitos Humanos Fundamentais tem apontado o dever do Estado em assegurar a proteção total a tais direitos

A DIGNIDADE HUMANA COMO VALOR COMUNITÁRIO.
A dignidade como valor, atributo do próprio homem, impõe que sejam respeitadas as qualidades individuais, quanto à própria
condição de pessoa, ainda observando e protegendo suas fragilidades. É possível acompanhar segundo “Thadeu Weber” (2012:40)
in “Wolfgang (2012) quando refere que autonomia e dignidade estão, notadamente no pensamento de Kant, intrinsecamente
relacionados e mutuamente imbricados, visto que a dignidade por ser considerada como o próprio limite do exercido sem o mínimo
de competência ética.
O Norte que dá o citado autor visa atentar para a liberdade do homem em ser e se portar na sociedade em que vive. Mas, a dignidade
não pode ser analisada apenas de forma horizontal, ou seja, no âmbito individual. Para o estudo que se propõe deve ser dado um
relevo no cotejamento da dignidade no viés da coletividade trazido por Luiz Roberto Barroso.
Os contornos da dignidade humana são moldados pelas relações do indivíduo com os outros, assim como com o mundo ao seu redor.
A autonomia protege a pessoa de se tornar apenas mais uma engrenagem do maquinário social. Contudo, “John Donne (1624)” alerta
para o fato de que
Nenhum homem é uma ilha, completa em si mesma; cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo [...] a morte de
cada homem me diminui, porque eu estou envolvido pela humanidade e, portanto, nunca perguntes por quem os sinos dobram; eles
dobram por ti.
Segundo “Barroso, (2001) ” a dignidade humana é um valor comunitário, também chamada de dignidade como restrição ou dignidade
como heteronomia, representa o elemento social da dignidade. A expressão “valor comunitário” é utilizada para identificar duas
diferentes forças exógenas que agem sobre o indivíduo: 1. Os compromissos, valores e crenças compartilhadas de um grupo social,
e 2. As normas impostas pelo Estado. O indivíduo, portanto, vive dentro de si mesmo, de uma comunidade e de um Estado
Prossegue o autor dizendo que o valor comunitário, como restrição sobre a autonomia pessoal, busca sua legitimidade na realização
de três objetivos: 1. A proteção dos direitos e da dignidade de terceiros; 2. A proteção dos direitos e da dignidade do próprio
indivíduo; e 3. A proteção dos valores sociais compartilhados. Embora Kant seja normalmente associado com a dignidade como
autonomia, a verdade é que seu trabalho fornece bases morais para a ideia de dignidade como valor comunitário.
Não é difícil compreender e justificar a existência da dignidade como um valor comunitário, que parte do conteúdo e delineia os
contornos da dignidade humana, ao lado do valor intrínseco e da autonomia. Os objetivos que ele busca alcançar são legítimos e
desejáveis, caso as suas linhas sejam corretamente traçadas. O problema crítico aqui são os riscos envolvidos. Quanto ao seu primeiro
objetivo – proteção dos direitos e da dignidade de terceiros -, qualquer sociedade civilizada impõe sanções civis e criminais para
salvaguardar valores e interesses relativos à vida, integridade física e psíquica, propriedade e costumes, a imagem, entre outros.
Para além desta veiculação (na dimensão positiva e negativa) do Estado, também a ordem comunitária e, portanto, todas as
entidades privadas e os particulares encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o que
implica a existência de deveres de proteção e respeito também das relações particulares. Com feito, também (mas não
exclusivamente) por sua natureza igualitária e por exprimir a ideia de solidariedade entre os membros da comunidade humana, o
princípio da dignidade da pessoa vincula também no âmbito das relações entre os particulares.
Partido desta afirmação de que todos os homens são iguais em dignidade e direitos pelo reconhecimento do outro e de suas
necessidades, em face de um processo histórico e social, a dignidade passa a aparecer como consequência da emancipação dos
homens em sua imperiosa coexistência e inter-relações.
Segundo “Mello (2010) ”, observa-se que a distinção entre o homem e o restante da natureza é uma constante no pensamento acerca
da dignidade da pessoa humana. Assim, o alcance vertical da dignidade (a superioridade dos seres humanos sobre os animais) revelase onipresente no pensamento antigo e medieval. No entanto, a dimensão horizontal da dignidade da pessoa humana (a igualdade
entre todos os seres humanos entre si, seja qual for a posição que ocupem na sociedade) não é encontrada com mesma frequência
no pensamento pré-moderno, pois, no pensamento das Idades Antiga e Média, a igualdade do gênero humano é muito mais exceção
do que a regra. O próprio Aristóteles reconhece níveis diferentes de excelência: o da natureza, pela qual alguns indivíduos possuem
mais méritos do que outros, e o da cidadania, pela qual os cidadãos gregos têm igual dignidade entre si, mas possuem mais dignidade
do que as demais pessoas.

A DIGNIDADE HUMANA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
Na Carta Democrática do Brasil de 1988, é possível verificar que a dignidade da pessoa humana é alçada a princípio fundamental da
República, e, assim sendo cumpre ao Estado o dever de zelar por sua manutenção. Salienta “Neves (2011: p34) ”
Aliás, entendemos o dever de assegurar a dignidade da pessoa humana como sendo não apenas do Estado, em que pese estar
expresso em nossa Constituição Federal, mas, também, de cada um dos indivíduos submetidos ao nosso sistema jurídico, pois cada
um terá a obrigação de operar em sua esfera de direito sem dela extrapolar, invadindo o desenvolvimento e a atuação dos demais
sujeitos, desrespeitando idênticas prerrogativas.
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A dignidade da pessoa humana é o fim supremo de todo o direito; logo, ela expande os seus efeitos nos mais distintos domínios
normativos para fundamentar toda e qualquer interpretação. É o fundamento maior do Estado brasileiro. “Silva Neto (2008: p.252)”.
Segundo Borges,
[...] o sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento jurídico se aproxima das noções de respeito à essência da
pessoa humana, respeito às características e sentimentos da pessoa humana, distinção da pessoa humana em relação aos demais
seres. É um sentido subjetivo, pois o conteúdo da dignidade depende do próprio sujeito, depende de seus sentimentos de respeito,
da consciência de seus sentimentos, das suas características físicas, culturais, sociais. (2005: p31)
Justamente porque a dignidade vem sendo considerada, pelo menos para muitos, qualidade intrínseca e indissociável de todo e
qualquer ser humano e, certos de que a destruição de um implica a destruição do outro, é que o respeito e a proteção da dignidade
da pessoa (de cada uma e de todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, assim deveriam) em meta permanente da humanidade,
do Estado e do Direito. “Sarlet (2012: p.31).
Firmar como fundamento do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana deixa à mostra a obrigatoriedade de pôr no núcleo
central das atenções o indivíduo para demarcar, com precisão, a ideia de que o mais elevado e sublime propósito cometido à
sociedade política é o enaltecimento da dignidade das pessoas que a compõem. “Silva Neto (2008: p.252) ”
Pode-se então assim concluir, mesmo diante de tantos argumentos que procuram explicitar a dignidade de que ela se traduz no valor
supremo do qual deve partir da análise, a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro.

O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DO OUTRO
No que se refere à dignidade da pessoa humana, o Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, com a formação de Estado Democrático
de Direito, preocupou-se na construção e proteção da imagem da pessoa humana, atribuindo-lhe a dignidade como fundamento.
Recebeu assim a pessoa, o tratamento de cidadã, na salvaguarda do respeitado perante os outros ante o valor comunitário, fruto do
Princípio da Solidariedade.
Mas, apesar de normatizado na Carta Brasileira, nasceu o paradoxo entre a concretização da imposição de limite e proteção da
imagem, como direito da personalidade, e das exigências da sociedade pós-moderna. A problemática está no novo formato social e
o papel dele na desconstrução do indivíduo nela inserido. Percebe-se que o modelo implementado pela sociedade pós-industrial
criou um processo de desconstrução – indo na contramão da visão constitucional de garantias do pós-guerra.
A desconstrução, no presente estudo, é colocada como a negação do outro como semelhante, portador dos mesmos direitos, através
da exposição da imagem, sendo-lhe destituído, inclusive, do valor intrínseco de dignidade humana. O discurso punitivo sustentado
pela sociedade pós-industrial torna a imagem alvo diretamente atingido, principalmente, porque ela é o elo direto para os
reconhecimentos das relações sociais. É através da imagem que o indivíduo reconhece o outro, e se reconhece ante o senso de
dignidade humana.
Porém, quando se fala em desconstrução, se projeta um infinito linear em que o outro passa através da imagem a não mais se
reconhecer no próximo, e sim a enxergá-lo como inimigo, vindo, inclusive, permitir a exposição do direito à imagem-retrato e
imagem-atributo como meio de estigmatizá-lo e segregá-lo.
Para esta ideia de segregação, o pensamento de Foucault remete a
Uma microfísica do poder engendrada por técnicas e instituições das classes dominantes, oriundas de suas posições estratégicas,
voltadas ao funcionamento contínuo de sua rede de relações e ao controle dos inúmeros polos de luta e de instabilidade em seu
bojo. “Foucault (1984: p.26) ”.
Os mecanismos de controle se sucedem através do tempo, por exemplo, os sistemas escravocrata e feudal; o sistema capitalista de
produção; sistema pós-industrial; todos inseridos em múltiplas manobras de domínio.
O pensamento dominante se repete, o homem é separado do próprio homem por questões do poder. É o corpo da sociedade que se
torna, por exemplo, no decorrer do século XIX, o novo princípio. “E este corpo que será preciso proteger, de um modo quase médico:
em lugar dos rituais através dos quais se restaurava a integridade do corpo do monarca, serão aplicadas receitas, terapêuticas como
a eliminação dos doentes, o controle dos contagiosos, a exclusão dos delinquentes. A eliminação pelo suplício é, assim, substituída
por métodos de assepsia: a criminologia, a eugenia, a exclusão dos degenerados”. ”Foucault (1989) ”
Ainda fazendo referência em Foucault, extrai-se que a segregação é ainda mais asseverada quando, além da falta de utilidade do
homem para as atividades diárias da sociedade, percebe-se a necessidade da criação do sujeito moral, diferente do delinquente,
para, em nome do capitalismo, garantir o domínio e o interesse pela propriedade. Este homem taxado de delinquente é perigoso
tanto para os ricos quanto para os pobres, mas fabricado pela prisão. Então, o delinquente serve para alguma coisa. “Foucault (1989)
”. Assim,
Não é preciso exagerar: os castigos do século XVIII eram de grande selvageria. Mas não é menos verdadeiro que os criminosos, pelo
menos alguns dentre eles, eram tolerados pela população. Não havia classe autônoma de delinquentes. Alguém como Mandin era
recebido pela burguesia, pela aristocracia, bem como pelo campesinato, pelos lugares em que passava, sendo protegido por todos.
A partir do momento em que a capitalização pôs mão da classe popular uma riqueza investida em matérias-primas, máquinas e
instrumentos, foi absolutamente necessário proteger a riqueza. Já que a sociedade industrial exige que a riqueza seja diretamente
nas mãos não daqueles que a possuem, mas daqueles que permitem a extração do lucro, fazendo-a trabalhar; como proteger esta
riqueza? Evidentemente por uma moral rigorosa: daí esta formidável ofensiva de moralização que incidiu sobre a população do século
XIX. Veja as formidáveis campanhas de cristianização junto aos operários que tiveram lugar à época. Foi absolutamente necessário
constituir o povo como um sujeito moral, portanto, separando-o da delinquência, portanto, separando nitidamente o grupo de
delinquentes, mostrando-os como perigosos não apenas para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os carregados de
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todos os vícios e responsáveis pelos maiores perigos. Donde o nascimento da literatura policial e da importância, nos jornais, das
páginas policiais, das horríveis narrativas de crimes. “Foucault (1989: 132-133) ”.
A ideia de segregação está intimamente ligada à manutenção da estrutura hierárquica, aos sistemas sócios laborais próprios de cada
época, que correspondem métodos de controle hábeis a impor sua ordem, estabelecendo correspondência entre uma classe
detentora dos meios de produção e outra trabalhadora. Para tanto, o corpo humano é alvo desse controle. “Oliveira (2013:223) ”.
Entende-se então, que houve a necessidade de se estigmatizar uma classe para salvaguardar interesses dominantes não
reconhecendo mais o outro como pessoa útil e capaz de conviver no mesmo espaço social
Um cordão sanitário autoritário é estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os pobres encontrando a possibilidade de
se tratarem gratuitamente ou sem grandes despesas e os ricos garantindo não serem vítimas de fenômenos epidêmicos originários
da classe pobre. ” Oliveira (2013: 95) ”.
Partindo para a correlação com a criminalidade, percebe-se que toda a essa segregação é fruto do exercício do poder de uma classe
sobre a outra dentro da mesma sociedade. A mudança de poder oficial esteve ligada a este processo, mas através de decalagens.
Trata-se de uma mudança de estrutura fundamental que permitiu a realização, com certa coerência, desta modificação dos pequenos
exercícios do poder. Também é verdade que foi a constituição deste novo poder microscópico, capilar, que levou o corpo social a
expulsar elementos como a corte e o personagem do rei. A mitologia do soberano não era mais possível a partir do momento em
que certa forma de poder se exercia no corpo social. “Foucault (1989) ” É a ideia de um corpo social constituído pela universalidade
das vontades. Ora, não é o consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do poder se exercendo sobre o próprio corpo
do indivíduo. “Foucault: (1989) ”
Ante essa manipulação exercida pelo poder, Foucault mostra que as classes pobres são as principais vítimas da delinquência. Em
lugar de haver, como no século XVIII, bandos nômades que percorriam o campo e que frequentemente eram de grande selvageria,
passou a existir um meio delinquente bem fechado, bem infiltrado pela polícia, meio essencialmente urbano e que é de uma utilidade
política e econômica não negligenciável. “Foucault:1989) ”
Passe a aceitar pessoas de uniforme, armadas, que vem rondam as portas. “Como isso seria aceitável se não houvesse os
delinquentes? Ou se não houvesse, todos os dias, nos jornais, artigos onde se conta o quão numerosos e perigosos são os
delinquentes? ”Foucault (1989) ”
Assim, muitas razões existem para pensar que criminalidade é muito mais uma construção artificial que a própria sociedade fabrica
e define para melhor confirmar um sistema de dominação, de interesse e de poder, que é, em definitivo, o que determina que tipos
de condutas devem seletivamente ser criminalizadas, independentemente de sua danosidade social, e a que tipo de pessoas devem
ser adjudicadas a etiqueta de delinquente. ” Conde (2008:91) ”. Assim, o delinquente é submetido a uma tecnologia penal, a da
prisão. ”Foucault (1989) ”.

INSEGURANÇA X CRIME
Estudiosos do crime na pós-modernidade se referem a algumas transformações sociais e políticas sobre a plataforma que controlava
o crime na modernidade ao fato do surgimento de novos problemas de insegurança e crime.
Inicialmente havia uma dimensão político-cultural manifestada por indignação e hostilidades como nos revela “Castel (1998) ” ao
falar da classificação do indivíduo conforme a estrutura social a que pertencia. Refere-se principalmente àqueles desterritorizados
sobre os quais cairão sempre medidas punitivas mais cruéis. Estes, por não terem nenhum “estado”, não usufruírem de nenhuma
proteção, são considerados “inúteis’ para o mundo.
Embora existam “inúteis” perigosos há aqueles que se encontram nessa situação por outros diversos motivos que não
necessariamente sejam criminosos.
A questão social levantada é importante, principalmente, em relação a problemática discriminatória. Contudo, a existência dessa
população, em determinado momento, pode representar alguma ameaça à ordem pública, por isso a ação repressiva do Estado é
justificada. E é esse estigma que cria oportunidades para que os representantes da força coercitiva do Estado atuem.
A dissociação do direito se deve à questão da própria palavra não significar o mesmo dever de igualdade e justiça para todos pois,
“há entre eles aspectos de obrigações morais que regulamentam as relações sociais sem sanção jurídica “Castel (1998: p. 304) ”.
O cerne desse debate consiste na maneira como o Estado deve intervir. Da mesma forma como existe a ideia de que todas as pessoas
no mundo, independentemente da nacionalidade possuem direitos básicos que os outros devem respeitar “Sem (2011: p. 390) ”, os
direitos morais são encontrados nas bases das novas legislações, isto é: há uma ética dos direitos humanos e a defesa dessa ética
não precisa, necessariamente, ser baseada em leis. Esse é o grande desafio dos direitos humanos. Nesse sentido, ressalta-se a
importância dos movimentos e dos debates públicos, das denúncias.

O COMPORTAMENTO DESVIANTE
Considera-se H. Becker, escritor do Outsider (1963), o fundador desta perspectiva criminológica. A referida literatura persiste ainda
como a obra central do labeling, a primeira onde esta nova perspectiva criminológica aparece consolidada e sistematizada. Nela se
encontra definitivamente formulada a tese do interacionismo: “São os grupos sociais que criam a deviance ao elaborar as normas
cuja violação constitui a deviance e ao aplicar estas normas a pessoas particulares, estigmatizando-as como desviantes. ” “Becker
(2008:9) ”.
No prefácio do livro Outsider, Becker afirma que muitos descobriram explicações para a criminalidade em abordagens marxistas para
a análise dos efeitos patológicos do capitalismo. Alguns, como ele, encontraram uma base firme em teorias sociológicas fora de
moda, que de certa forma ficaram esquecidas quando os pesquisadores abordaram o campo do crime e do que era então chamado
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de “desorganização social”. A pesquisa nessas áreas da vida social fora dominada por pessoas cuja profissão e cujo trabalho diário
consiste em resolver “problemas sociais”, atividades que criavam dificuldade para alguém em condições de fazer alguma coisa a
respeito (“nem sempre, porque muitos crimes eram, como sempre foram, tolerados, visto que era muito difícil detê-lo ou que muitos
lucravam com eles”), “Becker (2008:9) ”
Esse “alguém” era em geral uma organização cujos membros cuidavam daquele problema em tempo integral. Assim, o que veio a se
chamar de sistema de justiça criminal – a polícia, os tribunais, as prisões – recebeu convencionalmente a tarefa de extirpar o crime
ou pelo menos contê-lo. Eles montaram o aparato de combate e contenção do crime.
Como em todos os grupos profissionais, as pessoas nessas organizações de justiça criminal tinham seus próprios interesses e
perspectivas a proteger. Parece óbvio que a responsabilidade pelo crime pertencia aos criminosos, e não havia dúvida quanto a quem
eram eles: as pessoas que suas organizações haviam apanhado e prendido. ” Becker (2008:9) ”. Fica claro aqui a questão do exercício
do poder e da dominação de uma classe sobre a outra, sub-rogando homens a estigmas legitimados pelas organizações e acolhidos
no seio social através da ideia do desvio.
A distinção entre os dois tipos de comportamento depende menos de uma atitude interior intrinsecamente boa ou má, social ou
antissocial, valorável positiva ou negativamente pelos indivíduos, do que definição legal que, em um dado momento distingue, em
determinada sociedade, o comportamento criminoso do comportamento lícito. Por debaixo do problema de legitimidade do sistema
de valores recebidos pelo sistema penal como critério de orientação para o comportamento socialmente adequado e, portanto, de
discriminação entre conformidade e desvio, aparece como determinante o problema da definição do delito, com as implicações
político-sociais que revela, quando esse problema não seja tomado por dado, mas venha tematizado como centro de uma teoria da
criminalidade. Foi isto o que aconteceu com as teorias da “reação social”, ou labeling approach. “Baratta (2011:86) ”.
O ponto inovador do Outsider, centro da teoria do etiquetamento, segundo “Becker, citando Dias e Andrade, (2008) ” é a mudança
significativa que redireciona a atenção para um problema mais geral do que a questão de quem comete crime. Em vez disso, leva a
olhar para todos os tipos de atividade, observando que pessoas envolvidas em ação coletiva definem certas coisas como “erradas”,
que não devem ser feitas, e geralmente, tomam medidas para impedir que se faça o que foi assim definido. “Becker (2008:9) ”. Na
perspectiva do desvio e do crime, e a imposição de um rótulo ao outro pelas organizações, somente usando um método comparativo
de descobrir um processo básico que assumia muitas formas em diversas situações, sendo que apenas uma delas é criminosa. “Becker
(2008:14).
Para Becker, “o outsider é aquele que se desvia das regras de grupo”. “Becker (2008: 17”. Os interacionistas, como em geral os autores
que se inspiram no labeling approach, se perguntam: “quem é definido como desviante? ”, “que efeito decorre desta definição sobre
o indivíduo? ”, “em que condições este indivíduo pode se tornar objeto de uma definição? ” e, enfim, “quem define quem? ” “Baratta
(2011:89) ”. No presente estudo, não se faz relevante destacar o que os leigos querem saber sobre desviantes: “por que fazem isso?
Como podemos explicar sua transgressão das regras? Que há neles que os leva a fazer coisas proibidas? ” “Becker (2008:9) ”. A
reflexão é o “pressuposto de senso comum de que o ato desviante ocorre porque alguma característica da pessoa que o comete
torna necessário ou inevitável que ela o cometa. “Becker (2008:17) ” A questão de qual é o objetivo ou meta (função) de um grupo
– e, consequentemente, de que coisas vão ajudar ou atrapalhar a realização desse objetivo de organização social – é muitas vezes
política. “Becker (2008: 20) ”.
Facções dentro do grupo discordam e manobram para ter sua própria definição da função do grupo aceita. A função do grupo ou
organização, portanto, é decidida no conflito político, não dada na natureza da organização. Se isso for verdade, é igualmente
verdadeiro que as questões de quais regras devem ser impostas, que comportamentos vistos como desviantes e que pessoas
rotuladas como ousiders devem também ser encarados como políticas. ” Becker (2008:20) ”
Como o desvio é uma consequência das reações de outros ao ato de uma pessoa, não se pode supor que se está lidando com uma
categoria homogênea quando se estudam pessoas rotuladas de desviantes. Isto é, não podem supor que essas pessoas cometeram
realmente um ato desviante ou infringiram alguma regra, porque o processo de rotulação pode não ser infalível; algumas pessoas
podem ser rotuladas de desviantes sem ter de fato infringido uma regra. ” Becker (2008:22) ”
O que é então que as pessoas rotuladas de desviantes têm em comum? No mínimo, elas partilham: “o rótulo e a experiência de
serem rotuladas como desviantes. ” “Becker (2008: 22). Em específico, para ser rotulado de criminoso só é necessário cometer um
único crime, isso é tudo a que o termo formalmente se refere. No entanto, a palavra traz consigo muitas conotações que especificam
traços auxiliares característicos de qualquer pessoa que carregue o rótulo. “Presume-se que um homem condenado por
arrombamento, e por isso rotulado de criminoso, seja alguém que irá assaltar outras casas; a polícia, ao recolher delinquentes
conhecidos para investigação após um crime, opera com base nessa premissa. Além disso, considera-se provável que ele cometa
também outros tipos de crime, porque se revelou uma pessoa sem ‘respeito pela lei’”. Assim, o contato com o sistema penal por um
ato desviante expõe a pessoa à probabilidade de vir a ter sua imagem exposta como desviante ou indesejável. “Becker (2008:43) ”.
Deve-se retornar a abordagem trazida acima de que algumas pessoas também podem receber o rótulo de desviante, criminoso “sem
ter de fato infringido uma regra.”. “Becker (2008:22) ”.
Pelo que já foi tratado, percebe-se que a organização, aqui vista como o grupo dominante, cria o desvio, endereçando-o para grupos
predeterminados, rotulados previamente de desviantes, a exemplo dos criminosos – instruindo o processo de desconstrução do
outro. Com este rótulo, o processo de julgamento do desvio fica mais fácil já que as regras são criadas para grupos específicos.
Conclui-se que “o problema da criminalidade é, pois, antes de tudo um problema social e vem condicionado ao modelo de
sociedade.”. “Conde (2008:126) ” Com este rótulo, o processo de julgamento do desvio fica mais fácil já que as regras são criadas
para grupos específicos.

A ABORDAGEM POLICIAL
Sabe-se que a expressão "o homem é um animal social" significa para além de que os seres humanos vivem em sociedade, que
precisam de normas, escritas e não escritas para o desempenho de seus vários papéis ou domínios de intervenção seja na área
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familiar, social, profissional, etc. com a finalidade da construção de seu projeto de vida para realização do bem comum. Estas normas
servirão de base para identificar o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido, dando previsibilidade e
sustentabilidade à sua conduta. Nesse sentido, a questão da abordagem policial é assunto de suma importância por envolver tanto
a qualificação dos profissionais quanto a postura ética e moral ideal apresentada pelos mesmos na avaliação dos comportamentos
de determinados indivíduos.
Por outro lado, muitas vezes, os comportamentos dos membros da profissão, com o intuito de alcançar a excelência no trabalho ou,
ainda, tendo em vista o reconhecimento pelos pares ou, até mesmo objetivando garantir a confiança do público e visando proteger
a própria reputação têm apresentado excessos, causando medo e insegurança na população que deveriam proteger. Nesse sentido,
parafraseando Gey Espinheira (2008) com relação à violência policial, ela não se realiza apenas com relação ao cidadão normal “mas
entre os agentes intervenientes que entram no processo para obter lucros se apropriando de excedente dos traficantes para pagar
a “vista grossa” ou outras formas de apoio, dentre as quais a omissão é uma delas”, além da venda de proteção direta ou indireta.
Esses são exemplos de participação de policiais civis e militares.
Ocorre que, muitas vezes, a abordagem policial tem resultado em crimes como os homicídios. Estatísticas informam que, na maioria
das vezes, têm sido tratados como “autos de resistência”. Mortes resultantes de “autos de resistência” são aquelas que ocorrem
durante o confronto entre a vítima e a polícia que, teoricamente, precisa se defender. O Código Penal art. 292 autoriza o policial
utilizar medidas para impedir a resistência a uma ordem judicial.
O problema consiste na banalização dos “autos de resistência”, pois, há situações em que “suspeitos” são mortos sob a alegação de
legítima defesa ou “resistência à prisão”, onde os próprios policiais são as únicas testemunhas. Porém, a realidade tem revelado que
partem do princípio de que a pessoa está resistindo para matá-la.
Nesse sentido no lugar de alegarem a legítima defesa no processo, utilizam desde o inquérito a alegação de “autos de resistência”.
Em bairros nobres há traficantes e outros tipos de pessoas com comportamentos desviantes, mas é nas favelas que as incursões mais
matam tanto traficantes quanto inocentes e até mesmo os próprios policiais também.
Por isso o questionamento inicial se na abordagem policial, o estigma do criminoso, como vimos anteriormente, poderia estar
resultando em homicídios, inclusive, como forma de controle social.

CONCLUSÃO
A Dignidade da Pessoa Humana constitui Princípio Fundamental da Constituição Federal de 1988. ”Brasil (1988: art 1º, inciso III) ”.
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana possui a dimensão vertical, que o diferencia dos demais seres vivos, e a vertente
horizontal, que pressupõe o entrelaçamento com o princípio da Igualdade jurídico-formal e material.
O estigma do criminoso é a etapa inicial do processo de “desconstrução” da dignidade da pessoa humana, vez que, equivocadamente,
ampararia ações ilegítimas do ponto de vista constitucional num Estado Democrático de Direito. Trata-se, sobretudo, da negação do
outro como seu semelhante e portador dos mesmos direitos.
A grande dificuldade referente a problemática é que a noção de violência e o senso punitivo são conceitos fluidos, que variam de
acordo com a sociedade. Basta observar que existem delitos tolerados, do ponto de vista contextualizado.
Nesse sentido, questiona-se se o aumento das taxas de homicídios decorrentes de “autos de resistência” não seriam decorrência de
controle social por parte de todo o sistema dominante, já que concentrados em áreas específicas destinados a determinada faixa da
população.
Assim, sugere-se o aprofundamento do estudo e o amplo debate das questões ventiladas, bem como o ensino dos fundamentos e
repercussões do princípio da Dignidade da Pessoa Humana nas escolas de governo e corporações policiais (civis e militares).
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RESUMO
A manutenção da soberania nacional depende da capacidade da nação em se defender das possíveis ameaças externas. O presente
estudo tem como objetivo apresentar as políticas públicas do Brasil nesta área, da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional
de Defesa, para a segurança nacional. Uma das principais diretrizes apresentadas por essas políticas públicas é a reorganização da
indústria nacional de defesa, objeto de estudo deste artigo. No contexto da segurança e desenvolvimento regional, pode-se observar
neste caso as correlações econômicas, culturais e politcas com progresso regional. Em 2011, a Organização Odebrecht diversificou o
seu ramo de atuação abrindo uma subsidiaria Odebrecht Defesa e Tecnologia e realizando a compra da Mectron, fábrica de
armamentos de alta tecnologia (mísseis, foguetes, radares). Por meio do presente estudo de caso, e uma pesquisa qualitativa,
acompanhada de uma análise documental, o ensaio verifica a influência das políticas públicas sobre as indústrias de defesa, e como
a Odebrecht veio se estruturando para atuar neste novo setor, com vistas à segurança e o desenvolvimento regional.
Palavras- chaves: Brasil; Defesa e Tecnologia; Odebrecht; Política Nacional de Defesa; Segurança Nacional.

ODEBRECHT AND THE RESTRUCTURING OF THE NATIONAL DEFENSE INDUSTRY IN BRAZIL
ABSTRACT
Maintaining national sovereignty depends on the nation's ability to defend itself against possible external threats. The present study
aims to present the public policies of Brazil in this area, the National Defense Policy and the National Defense Strategy, for national
security. One of the main guidelines presented by these public policies is the reorganization of the national defense industry object
of study of this article. In the context of regional security and development, one can observe in this case the economic, cultural and
political correlations with regional progress. In 2011, the Odebrecht Group diversified its line of business by opening an Odebrecht
Defense and Technology subsidiary and buying Mectron, a high-tech arms factory (missiles, rockets, radars). Through the present
case study, and a qualitative research, accompanied by a documentary analysis, the essay verifies the influence of the public policies
on the defense industries, and how Odebrecht has been structured to work in this new sector, with a view to safety And regional
development.
Keywords: Brazil; Defense and Technology; National Defense Policy; National security; Odebrecht.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil, país da América do Sul, se apresenta no cenário mundial como uma nação possuidora de grandes reservas naturais, além
de grandes porções de terras agricultáveis, e o quinto maior país em dimensão geográfica. Esses fatores podem gerar uma possível
ameaça à soberania nacional. Torna-se necessária uma efetiva Política Nacional de Defesa, dotada de mecanismos que permitam um
maior controle, segurança e o efetivo desenvolvimento.
O governo brasileiro vem adotando medidas para fortalecer o seu poder militar. Em 2008 com a assinatura do decreto de nº 6.703,
de 18, foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa (END), documento que apresentou as diretrizes de emprego das futuras ações
da nação em relação a sua defesa. A reorganização da indústria nacional de defesa é o que corresponde ao objeto de estudo deste
trabalho com a contribuição da Odebrecht neste novo cenário. Como as Organizações Odebrecht contribuem para a reestruturação
da indústria nacional de defesa no Brasil?
Assim, busca-se descrever os documentos que norteiam as ações do governo brasileiro com a Política Nacional de Defesa e com a
Estratégia Nacional de Defesa, formados através de comitês interministeriais utilizando a doutrina da Escola Superior de Guerra
(ESG). Como também, demonstrar o crescimento e a formação histórica da Organização Odebrecht, mostrando a sua filosofia
empresarial em prover soluções para as demandas do Brasil. E, posteriormente, os desdobramentos da Odebrecht, com projetos
inseridos no contexto da Indústria Nacional de Defesa e as correlações entre segurança e desenvolvimento regional.

2. A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA NO BRASIL
O Brasil vivenciou por 21 anos, na segunda metade do século XX, um regime autoritário que tinha os militares no poder, o que causou
um distanciamento entre a sociedade civil e as instituições militares, consequentemente a defesa e a indústria deste segmento.
Durante a década de 80, fim do regime militar, todos os países do mundo estavam passando por grandes transformações devido a
mudanças na geopolítica e com o início do fenômeno da globalização que segundo Gonçalves (1994, pg 77) afirma que “[...] o
progresso tecnológico e as transformações organizacionais das duas últimas décadas alteraram, simultaneamente, à aceleração do
processo de internacionalização da produção e, ao mesmo tempo, ao aumento da concorrência em escala mundial[...]”. Esse fato
com o final da Guerra Fria e a separação da URSS, causou uma crise no mercado mundial de armamentos, nesta época o Brasil era o
10ª no ranking mundial em exportação de artigos de defesa.
Com o fim do regime militar, a indústria brasileira de material de defesa perdeu o prestigio junto ao executivo nacional já que os
sucessórios governos cíveis, não davam a devida importância ao setor. Crise que se agravou mais no início da década de 90 com as
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práticas neoliberais onde os vários setores da economia brasileira se tornaram vulneráveis devido a internacionalização do
capitalismo.
As ações para defesa no Brasil só foram pensadas no pós Collor, durante posteriores mandatos presidenciais (Fernando Henrique
Cardoso 1994-2002, Luís Inácio Lula da Silva 2002-2010 e Dilma Rousseff 2010-2014). A partir daí, o Brasil tem adotado algumas
medidas que pretendem definir melhor as direções de sua política de defesa nacional e o seu papel na segurança internacional.
Com a criação da Política Nacional de Defesa (PND) em 1996, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, documento que traça os
objetivos nacionais na área de defesa, foi iniciado um planejamento sobre as futuras ações do Estado no que se refere à sua defesa
e consequentemente à política externa.
Ao se colocar na agenda governamental o pensamento sobre defesa, foi desenvolvida uma nova visão sobre o assunto (dado a nova
conjuntura que o Brasil estava vivenciando). Um passo importante para a ampliação da reorganização das Forças Armadas: a criação
do Ministério da Defesa (MD) em junho de 1999, com o objetivo de unificar as três forças militares em um único ministério Exército,
Marinha e Aeronáutica, planificando e organizando as inciativas para que as ações de defesa fossem pensadas em conjunto. O MD
tem sob sua responsabilidade uma ampla, diversificada e complexa agenda, alguns dos quais exige grande sensibilidade, como o
comando das operações militares, a definição do orçamento para a defesa, políticas e estratégias para o setor e o serviço militar.
A criação do MD representou um marco, nas ações políticas sobre a sua defesa, na centralização de tomada de decisões das Forças
Armadas, possibilitando ao governo visualizar e atender as necessidades burocráticas dos militares. Para entender a construção dos
documentos que ditam os direcionamentos da Defesa no Brasil tiveram como base a doutrina da Escola Superior de Guerra (ESG),
então para refletir os fundamentos que instrui o posicionamento será utilizado o Manual Básico para compreender a função dos
Objetivos Nacionais, do Poder Nacional e a suas expressões, para o a construção da Política Nacional que dará a direção das ações
da Estratégia Nacional.
Os objetivos nacionas, segundo a ESG, são aqueles que a nação busca satisfazer, em decorrência da identificação de necessidades,
interesses e aspirações, em determinada fase de sua evolução histórico-cultural. Os objetivos são classificados como fundamentais
os que consistem em atingir o mais elevados anseios e interesses da nação são relevantes para o estudo, pois a Política Nacional de
Defesa e Estratégia Nacional de Defesa (END) foram elaboradas com o intuito de realizar a manutenção da soberania brasileira. A
soberania aparece na Constituição Federal (CF) de 1988, classificando-a como um dos fundamentos básicos do estado brasileiro.
Devido às proporções territoriais e naturais do Brasil em relação aos outros estados nacionais, tornam-se necessárias ações da política
para a manutenção deste objetivo. Como dotar as Forças Armadas de uma indústria de defesa qualificada para então atingir o
respaldo soberano necessário.
Além da soberania, a ESG aponta mais seis objetivos fundamentais; democracia, integração nacional, integridade do patrimônio
nacional, paz social, e progresso. Mesmo que a PND e a END tenham como objetivo o fortalecimento da soberania brasileira, os
outros objetivos também são fortalecidos mesmo que indiretamente. Esses objetivos fundamentais são originários do processo
histórico, cultural e surgem através da necessidade do interesse da nação.
A integridade do patrimônio nacional é outro objetivo que visa ser cumprido com o fortalecimento industrial da defesa brasileira.
Contemplando o Território, o Mar Territorial, a zona contígua, a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), sua plataforma continental, bem
como do espaço aéreo sobrejacente.
Ademais, o poder nacional é a capacidade do estado de alcançar suas próprias metas, propostas pelos objetivos nacionais de defesa
apresentados na política nacional de defesa. O poder nacional é estruturado pelos fundamentos que são os elementos básicos da
composição do poder, os fatores que são elementos dinâmicos que influem sobre os fundamentos aquilatando-os ou prejudicandoos, as organizações que são os agentes que causam os fatores, e as funções que são desempenhadas pelas organizações. (ESCOLA
SUPERIOR DE GUERRA 2013)
Os fundamentos que estruturam o poder nacional são os elementos principais da nacionalidade; Homem, que corresponde aos
valores e costumes o que dá a nação as suas características culturais da nação, sendo o Homem elemento que origina a própria
sociedade; Terra corresponde ao espaço territorial da nação limitando a suas fronteiras em conjunto com o homem é tem
importância para o desenvolvimento e sobrevivência da nação; Instituições para coordenar a convivência e disciplinar o conjunto
das atividades do Homem, a sociedade sé orientam organizados sob a forma de instituições que atua de acordo com os interesses
socialmente reconhecidos. Tais elementos são encontrados em permanente interação, contudo são estudos separadamente, que
tem influência direta sobre o Poder Nacional.
A capacidade industrial é outro importante fator do poder nacional, pois mesmo tendo acesso as matérias-primas, é preciso possuir
a capacidade de transformá-las, seja no aspecto tecnológico ou em relação ao parque industrial, ao exemplo se Ruanda possui
grandes reservas de urânio isto não afeta o poder estratégico do país visto que o mesmo não possui o aparato tecnológico necessário
para usar para o fim civil ou militar.
Assim, é essencial a avalição dos potenciais de emprego do poder nacional do Brasil, analisando as vulnerabilidades e oportunidades
para o desenvolvimento das potencialidades, assim levantando indicadores que estudados, devem alinhar os interesses nacionais,
que serão mostrados a sociedade através da política, assim transformando o poder nacional passivo, ou seja aquele que necessita de
ferramentas para a transformação, em poder real após a aplicação da política e da estratégia.
Na Política Nacional de Defesa (PND), o estado é conceituado como ator principal, aquele que detém o monopólio legítimo do uso
dos meios de coerção para fazer valer a lei a ordem, e a Segurança.
Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e integridade territorial, promover os interesses nacionais, livre
de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seis direitos e deveres constitucionais. (BRASIL,2005)
Logo, segurança é a condição em que o estado e a sociedade, composta por seus cidadãos, tem a impressão de se sentirem livres de
riscos, coações ou intimidações. A Defesa Nacional já é definida como um conjunto de ações por meio das quais o Estado obtêm o
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grau de segurança o que permita, manter a sua ordem interna, tenha o poder de coerção de ameaças externas e consiga manter a
impenetrabilidade da suas fronteiras.
Com o entendimento sobre as funções que devem ser mantidas para ter o grau de segurança desejado, a PND busca analisar o
ambiente internacional e regional o entorno estratégico brasileiro, avaliando as possíveis ameaças que possam ocorrer a soberania
do país, mostrando assim o posicionamento do Brasil referente à sua política externa, e a partir destas orientações, traçar então os
objetivos nacionais e suas orientações futuras.
A PND também caracteriza o fenômeno da globalização como fator importante a ser abordado na política, dado que atinge a maioria
dos países, devido a expansão do comercio internacional onde as nações e as empresas atuam de forma mais competitiva acirrando
a concorrência no cenário internacional. Portanto o Brasil busca a sua inserção positiva no mercado mundial através da integração
entre os países em desenvolvimento tanto em seu entorno estratégico (América do Sul), e buscando realizar cooperação em outros
âmbitos regionais.
A PND define os objetivos e as orientações para a defesa nacional, e aos seus ambientes estratégicos, contudo este trabalho vai se
ater aos objetivos que influenciem a ação do estado para reestruturação da indústria nacional de defesa e consequentemente as
Organizações Odebrecht. Entender os objetivos é importante pois são eles que determinaram as ações da Estratégia Nacional de
Defesa. Dentre os onze objetivos, destacam-se: (BRASIL, 2005)


Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. A garantia da soberania é o principal objetivo da
PND, para a consecução deste desígnio os elementos do poder nacional devem ser mobilizados e isso inclui a área industrial.



Defender os interesses nacionais e as pessoas, os bens e os recursos brasileiros no exterior. Para a defesa dos interesses
nacionais e das pessoas é necessário que o país seja portado de influência diplomática, e que seja respaldado pela presença
das Forças Armadas, devidamente equipadas e adestradas.



Desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis. Esse
objetivo orienta a indústria nacional, para buscar a independência em tecnologias sensíveis, isso é uma quebra a
importação de aparatos estrangeiros, o que transformava a necessidade da importação em dependência e vulnerabilidade,
levando em conta o contexto político internacional.



Estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de pessoal e material compatíveis com os
planejamentos estratégicos e operacionais. Complementando os outros objetivos propostos na PND, deve existir o
fortalecimento das Forças Armadas em equipamentos produzidos pela indústria brasileira.



Os setores governamental, industrial e acadêmico, voltados à produção científica e tecnológica e para a inovação, devem
contribuir para assegurar que o atendimento às necessidades de produtos de defesa seja apoiado em tecnologias sob
domínio nacional, obtidas mediante o estímulo e fomento dos setores industrial e acadêmico. A capacitação da indústria
nacional de defesa, incluído o domínio de tecnologias de uso dual, é fundamental para alcançar o abastecimento de
produtos de defesa.



A integração da indústria de defesa sul-americana deve ser objetivo de medidas que proporcionem desenvolvimento
mútuo, bem como capacitação e autonomia tecnológicas.

Assim, em 6 de setembro de 2007 foi criado pelo então presidente da república do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um comité
interministerial com as presenças dos Ministério da Defesa, Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda Ciência e Tecnologia,
assistido pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Com o intuito de produzir a Estratégia Nacional de Defesa.
Em 15 de dezembro de 2008 foi concluído o documento sob o decreto de nº 6.703, que tem como plano norteador mobilização do
poder nacional, de acordo com as orientações e objetivos preestabelecidos na PND. O plano de ação da END e voltado para ações
estratégicas do estado sob três eixos estruturantes: reorganização das Forças Armadas, política de composição dos efetivos das
Forças Armadas e a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa com ações estratégicas de médio e longo prazo.

3. A ODEBRECHT E O MERCADO DE DEFESA NO BRASIL
A Odebrecht – ODT representa um conglomerado brasileiro, fundado em 1944, em Salvador, capital da Bahia, Brasil. A companhia
tem seu ramo de atuação nas mais diversificadas áreas: Engenharia e Construção, Óleo e Gás, Realizações Imobiliárias, Engenharia
Ambiental, Química e Petroquímica, Etanol e Açúcar e Participações Imobiliárias.
Durante a etapa inicial da Construtora Norberto Odebrecht, as suas atividades se limitavam a Salvador e ao interior da Bahia. Com a
criação da Petrobras, em 1953, abriu oportunidades para o crescimento da Odebrecht resto da Bahia e no Nordeste. (ODEBRECHT;
2004)
Isso demonstra que a construtora sempre esteve perto das obras públicas, mostrando a sua capacidade de executar os objetivos
necessários. A empresa manteve o seu alinhamento e no final dos anos 50, a construtora se expandiu para outros estados do
nordeste, aproveitando a criação da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). O órgão instituído em 1959, pelo
então presidente Juscelino Kubitschek, balizado pelas ideias do economista Celso Furtado, promoveu incentivos e benefícios fiscais
para empresas que tivessem o interesse de se instalar na região, além de fundos para o desenvolvimento regional. (SUDENE, 2004).
Neste ambiente de progresso da região, a Odebrecht contribuiu para erguer obras de parques industrias e obras de complexa logística
como o armazém de peças da Willys Overland, fabricante dos famosos jipes usados pelos exército americano na II Guerra Mundial,
além da construção de inúmeras empresas e projetos na região de Pernambuco graças ao apoio da Sudene.
Tais empreendimentos realizados na região Nordeste possibilitou a construtora a começar a sua expansão pelo território nacional,
graças ao know-how de tecnologias especiais no ramo da construção. A Odebrecht aproveitou o momento para expandir a sua
atuação para as regiões Sul e Sudeste. Em 1959 com o crescimento da Petrobrás, realizou-se a necessidade da construção da sede,
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sendo necessário que a empresa tivesse grande porte e um adequado portfólio. A Odebrecht ganhou o edital e como tinha obras
realizadas para a Petrobrás no nordeste, realizou o empreendimento que tem 120.000m³ de área construída e 33 andares, sendo o
maior prédio empresarial da América Latina. (Skyscraper, 2013)
Na mesma década surgiu o edital da construção da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, da qual a empresa ganhou. Contudo o
edital necessitava que a empresa tivesse uma qualidade técnica, além de ter que se associar com empresas de fora do país com
conhecimento neste tipo de empreitada. Então surge a parceria entre a Odebrecht e a J.A Jones Construction Company. Como
aconteceu para construção da (CNAAA) ela também está buscando parceria com empresas na construção dos projetos estratégicos
ainda à serem abordados. (Odebrecht, 2012)
A criação do Pólo Petroquímico de Camaçari foi um importante acontecimento para a Bahia tendo em vista que era um grande passo
rumo à industrialização, o que levou a Odebrecht que participou da construção do mesmo em consórcio com empresas Japonesas.
O que induziu mesmo após 35 anos de atuação no segmento de Engenharia e Construção, uma diversificação de suas atividades no
fim da década de 70.
Ambas as empresas incorporadas pela Odebrecht na década de 80 tinham o know-how de realização de grandes projetos, como o
caso da CBPO que realizou a construção da hidroelétrica de Itaipu, Xavantes e Capivara além das rodovias imigrantes, dos
trabalhadores e castelo branco. A aquisição da empresa deu fôlego e qualificação para Odebrecht no ramo da construção pesada
para realizar novas empreitadas fora do país.
Em 1984, a Odebrecht iniciou em Angola, a 400 Km de Luanda, a construção da Hidrelétrica de Capanda, para geração de 520MW de
energia, um projeto fundamental para o reerguimento da economia angolana. Esse projeto tem uma peculiaridade já que a zona
onde a construção estava sendo realizada, passava por uma forte guerra civil exigindo da empresa uma gestão diferenciada na crise.
Em 1986 a Odebrecht realiza a compra da Tenege- Técnica Nacional de Engenharia, o que causou um ganho significativo no domínio
da construção industrial. A Tenege participou da construção de 40% das obras da siderúrgica nacional, e instalação de 1/3 de todo
complexo hidrelétrico do país. Durante a década de 90 a Organização continuou o ritmo de crescimento realizando obras nos EUA,
ainda aumentou a sua presença na américa latina com obras de infraestrutura no Peru, Venezuela, Uruguai, México, Colômbia e
Bolívia.
A Organização também expandiu a sua área petroquímica com a aquisição do controle acionário da Copene, central de matériasprimas do Polo de Camaçari, na Bahia, sendo decisivo. O negócio realizado em consórcio com o Grupo Mariani, em 2001, levou à
criação da Braskem no ano seguinte. A empresa conquistaria a liderança no setor petroquímico sul-americano ao longo da década.
Após seis décadas, a Odebrecht acumulou a execução de mais de 2.000 obras, em mais de 30 países (Odebrecht Defesa e Tecnologia,
2011) contando com a estrutura de mais de 170.000 trabalhadores tendo uma receita bruta de US$ 42.8 bilhões no ano de 2012,
proporcionando uma grande versatilidade em atender os projetos dos mais variados segmentos. A dimensão da Odebrecht a coloca
como maior empreiteira da América Latina sendo a mesma 13º no ranking internacional. Essas características definem a Odebrecht
como uma empresa Main Contractor o que significa que a corporação tem a competência de executar os grandes contratos de forma
mais dinâmica já que detém um grande vulto de capital humano e financeiro e tecnológico.
Muitos projetos da Odebrecht se destacam na área militar, por conta da logística critica aplicada. Dentre eles, destacam-se: a Unavem
III, em Angola, onde a Odebrecht teve importante participação em conjunto com um empresa americana Raytheon; e o Complexo
de Mocanguê, situado na baía de Guanabara (Rio de Janeiro, Brasil), que tem uma grande relevância estratégica para o apoio a frota
naval Brasileira, sendo a mesma sede da esquadra naval Brasileira. A Odebrecht realizou obras de ampliação nesta base naval a
construindo um píer e cais de submarinos.
Em 2008, com a criação da END, que descreve as diretrizes estratégicas e as ações do estado brasileiro em relação a defesa nacional,
grandes projetos foram abertos pelo governo para atingir os objetivos da PND. Com isso um grande fluxo de investimento foi
viabilizado para a transformação da defesa no Brasil. Esses projetos são divididos entre as Forças Armadas e os setores
administrativos relacionados com a defesa nacional. Somados os investimentos ultrapassam a marca de 500bilhões de reais até o
ano de 2031.
Esses projetos para a estruturação das três forças, abriu um novo mercado em 2009 com o início do projeto de construção do Núcleo
do Poder Naval, com a “justificativa pautada na segurança nacional, sob a proteção dos interesses brasileiros na Plataforma
Continental, da qual se extrai diversas riquezas biológicas e minerais e cerca de 90% do petróleo, o que equivale a aproximadamente
1,8 milhões de barris/dia ou US$3,60 bilhões/mês”. (Paulo Bernardo Silva, Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão,
Brasília 17 de agosto de 2009.)
Um projeto de estruturação da Marinha do Brasil (MB) tem a participação efetiva das Organizações Odebrecht e o Programa de
Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) que está em conjunto com o Programa Nuclear da Marinha (PNM), abrange a construção
de quatro submarinos convencionais, com transferência de tecnologia e um com propulsão nuclear, além de um estaleiro e uma base
naval em Itaguaí a 70 km da cidade do Rio de Janeiro.
Atualmente, a área marítima brasileira possui aproximadamente 3,5 milhões de km² O Brasil está pleiteando junto às Nações Unidas
ampliar essa área até os limites de sua Plataforma Continental, que ultrapassará em alguns pontos as 200 milhas náuticas (370 km²)
da sua Zona Econômica Exclusiva, incorporando assim uma área adicional de 963 mil km². Se o requerimento do Brasil for aceito, a
ZEE brasileira atingirá aproximadamente 4,5 milhões de km², aproximadamente metade do nosso território terrestre. (Brasil, 2012).
Para defender este imenso patrimônio e garantir a soberania brasileira no mar, a MB tem recebido incentivos para a expansão e
renovação da sua frota naval e no desenvolvimento da BID. Com esse propósito, Brasil e França firmaram, em dezembro de 2008,
um acordo que de cooperação militar início ao PROSUB - Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Esse projeto tem como
instituto de viabilizar a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro, e mais quatro e de mais quatro submarinos
convencionais eletrodiesel.
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Para a execução do PROSUB, a MB contratou a empresa francesa DCNS (Direction des Constructions Navales et Services), uma das
líderes mundiais na área de Construção naval, que, por sua vez, associou-se à Odebrecht para formar a Itaguaí Construções Navais ICN, consórcio responsável pela construção dos submarinos. (Marinha do Brasil, PROSUB, 2011).
A Odebrecht foi escolhida sem licitação no valor de 6,69 bilhões de euros segundo o jornal estadão em 2009 que serão investidos até
a conclusão do projeto em 2024. Foi estabelecido o Consorcio Baía de Sepetiba (sociedade de propósito específico com o capital
social constituído por 50% Odebrecht, 49% DCNS e 1% Governo Federal) que detém o golden share das ações, ou seja apesar de ter
ações minoritárias no consorcio o Governo Federal tem o poder de determinar as ações praticadas pela empresa constituída.
A Odebrecht está atuando como a empreiteira para realização da construção dos elementos que compõe o PROSUB: Estaleiro, Base
Naval e a UFEM (Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas) a expertise em construções sensível e com o know-how envolvendo
reatores nucleares, como citado anteriormente como a construção da usina nuclear de Angra Dos Reis, isso favoreceu a escolha da
construtora que atua em com duas subsidiarias no projeto a Odebrecht Infraestrutura e a Odebrecht Engenharia Industrial. A escolha
da região da baía de Sepetiba para realização da construção do PROSUB se deve pela proximidade com a NUCLEP com o porto de
Itaguaí e com a base aérea de Santa Cruz. (Marinha do Brasil, PROSUB, 2012).

4. A ODEBRECHt, O SISFRON E A MECTRON – CORRELAÇÕES COM A SEGURANÇA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Importante destacar o papel desempenhado pelo sistema integrado de monitoramento de fronteiras (SISFRON), que visa fortalecer
a capacidade de ação do exército brasileiro na faixa de fronteiras do país, uma área de 16.886 quilômetros de extensão. Trata-se de
um conjunto integrado de recursos tecnológicos, tais como sistemas de vigilância e monitoramento, tecnologia da informação, guerra
eletrônica e inteligência que, aliados a obras de infraestrutura, vão reduzir vulnerabilidades na região fronteiriça. (Exército Brasileiro
2013).
A importância estratégica do SISFRON amplia a presença do Estado brasileiro ao longo da sua faixa de fronteira do país. O sistema
permitirá o atendimento das capacidades de monitoramento, mobilidade e presença, presentes na END; além de contribuir para a
redução de crimes na fronteira e também para o aumento da capacitação, sustentabilidade e autonomia da base industrial de defesa
país.
Quando concluído esse sistema, vai aumentar a capacidade de monitoramento e controle na faixa de fronteira, apoio às operações
conjuntas e interagências, maior integração regional, entre órgãos de governo e como países vizinhos, fortalecimento da indústria
nacional em especial a de defesa, estimulo à pesquisa ao desenvolvimento e à inovação tecnológica, melhoria e capacitação de
recursos humanos especializados. (Ministério da Defesa 2012).
Estimativa inicial, de gastos de R$ 11,9 bilhões ao longo dos próximos dez anos para montar o Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras. A Amazônia, por exemplo, cuja internacionalização é tema recorrente no noticiário mundial, receberá atenção especial.
A gigantesca floresta, hoje vigiada por 21 Pelotões Especiais de Fronteira, receberá 28 novos postos de vigilância em seis Estados da
Amazônia Legal. Cada um tem um custo estimado de construção de R$ 8,5 milhões. “Com a escassez de recursos naturais, a proteção
do território é cada vez mais uma questão de soberania”, segundo o general João Roberto de Oliveira, assessor especial do Comando
do Exército para o SISFRON. (Istoé Dinheiro 2012)
Assim, constata-se a consolidação da Odebrecht no ramo de defesa adquirida na realização da obra de construção da base e estaleiro
de submarinos de Itaguaí, além da participação na concorrência do exército brasileiro na instalação do SISFRON, que poderia ser
realizado com a multinacional EADS (Cassidian). Isso somado com o apoio do Governo Federal, ao fomento e restruturação da Base
Industrial de Defesa – BID, como um dos três eixos estruturantes da END.
Em 2011 a Organização Odebrecht, adquire o controle da Mectron empresa com mais de 20 anos de serviços de tecnologia e
fornecimento de misseis, radares, e componentes aviônicos para as Forças Armadas Brasileira. A aquisição da Mectron possibilita a
Odebrecht atuar no ramo de alta tecnologia com componentes de alto valor agregado e utilizar a sua experiência internacional como
fator impulsionador para a exportação dos produtos produzidos na Mectron.
O Governo Federal além de intentar as suas aspirações em relação a projeção da construção de equipamentos dotados de tecnologia
sensível, promove o financiamento de projetos de alta tecnologia para indústrias aeroespaciais. A Mectron por sua vez desenvolve
componentes para os futuros satélites e lançadores como e o caso do: PSS - Subsistema de energia, painéis solares para o
fornecimento de energia para o satélite em operação. (MECTRON,2012). Assim, a Mectron se consolida como indústria de vanguarda
tecnológica e receptora de altos investimentos vindos principalmente do Governo Federal, no Programa Espacial Brasileiro.
O programa espacial citado como estratégico na END é uma agência do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da qual criou o
Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que define as ações do estado em relação aos financiamentos, projetos e pesquisa
no campo espacial brasileiro, definindo um cronograma financeiro e operacional dos projetos. Avaliado em 9,1 bilhões de reais, o
PNAE tem como principal objetivo a construção 11 satélites de sensoriamento e 5 veículos lançadores de satélite até o ano de
2021.segundo a Agência Espacial Brasileira.
A Mectron é indicada como fornecedora de seis satélites a (são eles o CBERS 3 e 4, O Amazônia 1, 2 e 3 e o satélite de para
pesquisadores o Lattes) e dois veículos lançadores de satélite (O VLM veículo lançador de mini satélites e o VLS veículo lançador de
satélites). A participação da Mectron no programa espacial brasileiro favorece a Odebrecht em relação a estabilidade na utilização
da empresa para projetos nacionais, devido aos valores investidos na empresa para atuar na vanguarda tecnológica aeroespacial, ela
tem a capacidade de causar o fenômeno denominado de spill-over effect ou efeito trasbordamento de inovações para outros setores
como o civil. (ABDI- Base Industrial de Defesa 2010).
A Mectron realiza, desde a sua fundação, o desenvolvimento de armamentos inteligentes em conjunto com os principais centros de
tecnologia militar do Brasil, de projetos que incluem, mísseis tanto terrestre (anti-carro) quanto (ar-ar) para a utilização pela
infantaria do EB, ou aeronaves da FAB. Em 1999 a Mectron realizou uma cooperação entre o Centro Tecnológico do Exército (CTEx)
onde foi iniciado o processo de nacionalização do TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided) míssil antitanque norte

622

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
americano, e o MSS 1.2 fabricado sobre as especificações do (CTEx) o míssil. (Mectron 2012). O projeto foi concluído em 2005,
contudo, em 4 de novembro de 2008 foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU), o extrato de dispensa de licitação do Exército
Brasileiro, através do (CTEx), que autoriza a produção do Lote Piloto do Míssil Anti-Carro MSS 1.2 pela Mectron. O contrato no valor
de R$ 25,6 milhões, no documento o Exército não divulga a quantidades de mísseis e de unidades de tiro encomendadas. Cinco anos
após é concluído a entrega do lote do equipamento.
As medidas viabilizadoras para BID são destacadas em um estudo realizado pela ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de
Materiais de Defesa e Segurança) em com mais de 300 empresas associadas em 2013 dentre elas, a DCNS, EADS, Mectron, ODT,
Embraer. A associação tem como intuito representar os interesses dos associados perante os órgãos governamentais (Ministérios,
Forças Armadas, sociedade civil) seguindo as diretrizes do governo através da PND, END, LBDN (Livro Branco de Defesa nacional) e a
Política de Desenvolvimento Produtivo, responsável pela explanação das medidas que buscam a reestruturação e o fortalecimento
cientifico. (ABIMDE, 2011).
A ABIDE criou em outubro de 2011 um relatório apontando possíveis medidas viabilizadoras para o desenvolvimento e o crescimento
da BID nas seguintes áreas Mercado Interno, Mercado Externo, Área Tributária, Área Financeira, Recursos Humanos, Ciência,
Tecnologia e Inovação, Cadeia Produtiva, Salvaguardas, e Logística e Mobilização. (ABIMDE, Medidas Viabilizadoras, 2011).
No conjunto de ações adotadas para estimular nossa indústria de material militar, o Congresso Nacional aprovou um novo marco
regulatório para o setor. A promulgação da Lei º 12.598/2012 cria condições mais propícias aos investimentos em defesa no Brasil.
Esse novo marco legal não somente amplia a proteção ao conhecimento de tecnologias sensíveis, como também procura resguardar
a estrutura da base industrial, com a criação das chamadas empresas estratégicas de defesa.
Essa de 22 de março de 2012, em seu 1ª artigo a lei estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o
desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, dispondo as regras de incentivos à área estratégica de defesa. A lei é
subordinada as sociedades econômicas mistas, os órgãos e entidades públicas fabricantes de produtos de defesa e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Através desta lei é criado a
Empresa Estratégica de Defesa – EED. Com isso é determinado quais empresas são estratégicas e quais não são para receber os
benefícios referentes a restruturação da BID.
As EED’ tem a seguintes características: Toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa (MD) mediante o atendimento
cumulativo das seguintes condições:


Ter como finalidade, seu objeto social, a realização de atividades de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização,
prestação de serviços, atividades industriais na área de Defesa.



Ter no país a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial, equiparado a industrial ou prestador de serviço.



Dispor, no país de comprovado conhecimento cientifico ou tecnológico próprio ou complementados por acordos de
parceria com Instituição Cientifica e Tecnológica para realização de atividades que concerne a Defesa.



Grupos de sócios ou acionistas estrangeiros não possam exercer em casa assembleia geral número superior a 2/3 dos total
de votos que puderem ser exercidos por acionistas brasileiros presentes. (Brasil, Leiº 12.598, 22/03/2012)

Essa caracterização beneficia as empresas em alguns aspectos. O primeiro na questão das compras públicas, tendo em visto que as
EED serão as únicas empresas que poderão participar de aquisições do governo no que envolva o fornecimento ou desenvolvimento
de Produtos Estratégicos de Defesa. Em casos de fornecimento para o governo em consórcio caberá à empresa credenciada pelo MD
como EED, ter a liderança do projeto.
Essas medidas colocam as empresas brasileiras, em boa posição em relação as empresas estrangeiras o que gera uma salvaguarda
exigindo a nacionalização das EED, o que fortalece as empresas e favorece investimentos externos para a promoção destas empresas,
advindas de outros setores da economia como é o caso da Odebrecht, que iniciou a entrada no mercado de Defesa, compra da
Mectron em 2011, sabendo do fortalecimento da BID.
Outro grande benefício da lei foi a criação do RETID (Regime Especial Tributário para Industria de Defesa) escrito no sétimo artigo,
sob a qual reduz a carga tributária da EED, e suas compras de fornecedores nacionais e estrangeiros, que se encaixem nos requisitos
da lei. Essa lei é uma ação da END que tem como referencias as ações do Governo Federal para o fortalecimento da mesma.
Destarte, a busca pela segurança nacional e na colbaoração com a Política Nacional de Defesa, a atuação das Organizações Odebrecht
e em pacerias com as variadas empresas do ramo, contribuem para a segurança, o progresso econômico e o desenvolvimento
regional.
Com a eclosão da operação da Polícia Federal Brasileira, denominada “lava jato”, em 17 de março de 2014, politicos e empresas
passaram a ser investigadas pelo Ministerio Publico e Polícia Federal. A Odebrecht foi investigada e teve seu CEO (Diretor Executivo)
com prisão preventiva decretada em 2015, acusado de ter pagado propina via contas internacionais a partidos politicos como
contrapartida para ganho em licitações e construções de diversos projetos de governos. Com o inicio do processo de colaboração
premiada da Odebrecht, o seus executivos denunciaram o pagamento de propina para a construção do submarino nuclear brasileiro
em Itaguaí, o pagamento tinha como destino partido politicos. (Jornal Nacional, 2017).
Apesar da crise institucional e moral que o Brasil e a Odebrecht passam a construção do Submarino não foi interrompida dado que é
de vital importancia para o país e para a Odebrecht permanecer no consórcio junto com a francesa DCNS (Direction des Constructions
Navales). Entretanto, a Odebrecht vem passando por uma restruturação em diversas operações e pode futuramente se desfazer de
áreas como a de Defesa e Tecnologia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por fim, observa-se que a BID nacional da qual a Odebrecht Defesa e Tecnologia está inserida, é a garantia logística do suprimento
das necessidades das Forças Armadas Brasileiras, em qualquer época seja durante os períodos de paz ou de Guerra. Para entender a
motivação do estado em investir na sua BID, foi necessária a formulação do pensamento do Brasil em referência aos Objetivos
Nacionais que são os objetivos em que a nação busca satisfazer em identificação das necessidades, onde se apresentou em
diagnostico da PND, a necessidade vencer a vulnerabilidade da obsolescência dos equipamentos das Forças Armadas, através do
fomento da sua BID.
A END traçou como o Poder Nacional, e suas expressões atuam, para alcançar e manter os objetivos nacionais. Adiciona-se a tal fato
a apresentação histórica das Organizações Odebrecht, para retratar o modus-operandi histórico da empreiteira, que sempre
observou as oportunidades apresentadas, pelas necessidades governamentais. Aplicando a maneira gerencial (tecnologia
organizacional), como case de sucesso, em relação aos êxitos das suas operações.
A atuação da ODT no mercado de defesa nacional é fundamental, pois a empresa se posiciona como player participando de licitações
em projetos estratégicos do governo, que tem a necessidade de um, main contractor para administrar e conduzir o projeto. Ao
exemplo do PROSUB e do SISFRON, a atuação da Odebrecht também pode se configurar como fornecedora de equipamentos de alta
tecnologia para as Forças Armadas, por conta do controle da Mectron que se tornou uma nova diversificação de negócios da empresa.
Assim, fora apresentado um breve ensaio sobre a Política Nacional de Defesa, bem como a Estratégia Nacional de Defesa, e a
contribuição da Odebrecht – ODT na reestruturação da Indústria Naciona de Defesa no Brasil. Com vistas a proteção da soberania
nacional, foi possível estabeler importantes diálogos entre a Segurança e o desenvolvimento regional, bem como seus
desdobramentos com as correlações econômicas, culturais e políticas com progresso regional.
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RESUMO
Abandono demográfico: esse parece ser o resultado trágico verificado em uma família de estrato populacional socioeconomicamente
vulnerável de um município-amostra do Nordeste brasileiro, quando se analisa, em perspectiva do desenvolvimento, a presença de
dispositivos do estado assegurador do bem-estar social no âmbito municipal. Quais os elementos analíticos de natureza social
cooperam para a compreensão do “desastre anunciado”, segundo a agenda da ONU para o enfrentamento da pobreza e das suas
mazelas, que impregnam essa amostra cuja análise pode ser replicada em inúmeras regiões pauperizadas do país? O que os
documentos da ONU oferecem como direcionamento para o enfrentamento e a superação da situação trágica de inúmeras famílias
do interior brasileiro reféns da violência da pobreza e do desprezo pela vida humana?
Palavras-chave: Abandono demográfico; Desastre anunciado; Socioeconomicamente vulnerável.

DEMOGRAPHIC ABANDONNED: AN ANNOUNCED DISASTER
ABSTRACT
The demographic abandoned: this seems to be the tragic result verified in a family of the population density extract social and
economic vulnerable of a municipal sample of the Brazilian Northeast, that when studied, in perspective of the development, the
presence of the state instruments can ensure of the well-being in the municipal context. When we analyse the social nature elements
cooperating to the understanding of the “announced disaster”, as UN agenda against poverty and its consequences, that affect the
sample studied, can be replied in different regions real poor? What are the UN documents contributions to the direction to face and
overcome the tragic situation of countless families from the Brazilian interior who are hostage of poverty violence and despair by the
human life?
Keywords: Announced Disaster; Demographic Abandoned; Social and Economic Vulnerability.

1. JOVENS VULNERÁVEIS NO CENÁRIO INTERNACIONAL
Efetivamente os Direitos Humanos na atualidade dispõem de articulação legal internacional devidamente estruturada – jurídica e
judicialmente – tendo as Nações Unidas como fonte basilar. Porém, ainda que as leis sejam manifestamente suficientes, a
vulnerabilidade, a violência e as respetivas violações que afetam estes direitos, nas mais distintas dimensões, reside na falta de
aplicabilidade e efetivação dos mesmos.
Não nos debruçando sobre a situação dos estados autoritários e pró-ditatoriais pelo mundo, centremo-nos no cenário internacional,
no âmbito das democracias, e vejamos que hoje, como já a história nos revelou, em particular no séc. XX, as migrações estão
maioritariamente envoltas em situação de violação dos Direitos Humanos. E neste âmbito, no que se refere ao estatuto de Refugiado,
à escala mundial a situação é humanamente dramática e exige intervenção urgente e concertada. Isto é, a intervenção tem que ser
mais do que solidária para ser uma intervenção política, social, cultural, económica e religiosa, visando um “caminho” de resolução
a médio e longo prazo, e não somente de apoio aos milhares que chegam a estados considerados “seguros” e são alvo das maiores
e mais gravosas atrocidades.
Ainda que na Europa muitos intitulem a situação atual como uma Crise dos Refugiados, certo é que o drama não se encerra neste
continente, mas é vivido, como demonstram as estatísticas, de forma crescente um pouco por todo o mundo, pelas mais diversas
razões.
Centremo-nos naqueles que são as vítimas mais vulneráveis e objeto das mais preocupantes violações de Direitos são as crianças e
jovens. Muitos são os relatos na primeira pessoa, muitos são as denúncias, tanto em terreno hostil como em cenário de guerra ou
pobreza extrema, como em trânsito em busca de refúgio, ou mesmo em Campos de Refugiados. A conjuntura é reconhecida
internacionalmente como grave, as leis protetoras existem, porém, as medidas de intervenção estão aquém das reais necessidades.
Muitos milhares de jovens estão em situação de risco, o que exige a atenção da sociedade mundial. Mais se acrescenta que um sério
problema que agrava a vida destes milhares de seres humanos é gerado pela informação manipulada, ou mesmo pela falta de correta
interpretação, a qual precisa ser desenvolvida como educação para os Direitos Humanos. Esta ação é uma necessidade urgente e
emergente que deve ser missão prioritária dos Estados em prol da proteção dos vulneráveis e alvo das maiores violações.
Os Estados nas suas Relações Internacionais, as Organizações Internacionais, e as Nações Unidas em particular necessitam colocar as
suas legislações e agendas em ação para que este drama seja minorado à escala mundial.

2. O DRAMA DO PERTENCIMENTO E DA VINCULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Em que medida os jovens em estado de vulnerabilidade têm acesso aos bens sociais, à proteção que se lhes é prometida pelos pactos
internacionais e pela letra da lei de suas respetivas nações, ao espaço familiar minimamente estável que lhes permita a construção
de um sentimento de pertencimento e o desejo de manutenção de vínculos que lhe conferem identificação? Do ponto de vista da
adequação, como as políticas públicas focadas na proteção da juventude são planejadas, executadas e avaliadas na esfera das
organizações? De que maneira é viabilizado o acesso desses jovens aos seus direitos os mais elementares?
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São estes os problemas de pano de fundo do presente artigo, que objetiva efetivar um diagnóstico da vulnerabilidade da população
juvenil. Melhor ainda: promoveremos uma reflexão descritiva de um caso concreto de uma família constituída por jovens em situação
de vulnerabilidade no Nordeste brasileiro154 como amostra de referencia do que ocorre mundo afora no quesito da proteção a
juventude. Neste caso especifico em foco, buscamos isolar a fragilidade ou não planeamento de políticas públicas, ou, mais grave
ainda, a não inexistência de politicas protetivas que lançam as instâncias responsáveis destes cuidados a uma resposta empírica cega
e voluntarista, à sua implementação de medidas frágeis e erranters e à avaliação inexistente ou precária.
O Município em causa se chama Ibirapitanga 155. Nosso foco recai sobre as fragilidades da estrutura familiar para albergar os jovens
filhos, em idade de formação, ameaçados em seus direitos mais elementares dadas as condições da organização psíquica e social a
que são instados156. Nosso foco recai igualmente sobre os contatos episódicos e fragmentários, em grande parte das vezes
frustrantes, que ocorrem entre a família e os mecanismos do Estado, supostamente capazes de interferir para potencializar saídas
da situação de mitigação social a que estão submetidas inúmeras famílias e um contingente significativo de jovens sem oportunidade
e sem proteção.
Metodologicamente propomos a combinatória de revisão de literatura com a pesquisa documental procedida em torno de uma
investigação em nível de mestrado, coorientada em perspetiva internacional entre os dois proponentes deste trabalho157. À esta
modalidade metodológica foi aditada a pesquisa de campo158.
No Relatório mais recente da Unicef, a propósito da situação da criança e dos jovens no mundo, tem-se o seguinte diagnóstico: «Ao
observar o mundo hoje, somos confrontados com uma desconfortável, mas inegável verdade: milhões de vidas infantis são
prejudicadas sem nenhum motivo a não ser o País, a comunidade, o gênero ou as circunstâncias em que nasceram» (Unicef: 2016:
1). Considere-se que os jovens são a faixa etária que se revela mais afetada com efeitos diretos na construção das gerações futuras,
“contaminadas” por estes flagelos.
Uma espécie de contabilidade da implosão do futuro é aí feita no esforço de comprovar a vulnerabilidade das populações de jovens
e de crianças em todo o mundo. Grosso modo, sobressaem os seguintes elementos: 1. a mortalidade de crianças e jovens por fome,
doença e violência atinge o número de 70 milhões no globo; 2.140 milhões é o número dos que não são escolarizados e, dos que
frequentam a escola, 38% não aprendem; 3. dos recém-nascidos, 1/3 não dispõe de qualquer rede de proteção às suas vidas; 4. a
probabilidade de morte até os 5 anos de idade duplica para os habitantes das zonas rurais; 5. para 1 milhão de crianças que nascem,
este dia é também o de sua morte; 6. 1/3 doa Países não mensuram as vulnerabilidades das novas gerações e, dos Países que o
fazem, metade não usa de metodologias adequadas; 7. Consideram-se as graves estatísticas, em particular os mais de 77 milhões de
crianças e jovens que estão em situação leal de refugiado pelo mundo, o que se é frequentemente ocultado mas reveladores de
sofrimento e violações; 8. submetidos ao trabalho infantil totalizam 150 milhões; 9. Adverte a Unesco que no continente africano
essa ‘contabilidade’ se multiplica por 5.
Como explicar que, com tantas conquistas civilizacionais, particularmente aquelas conquistadas por organizações como UNESCO e
ONU, tenhamos um cenário assim, que compromete o futuro de milhões de biografias ainda em fase de constituição, e, ainda mais
grave, que coloca em risco a organização civilizadas das sociedades? O vaticínio é da própria Unesco:
“48 milhões de crianças duramente afetadas por alguns dos conflitos mais graves do mundo de hoje e por outras situações de
emergência são os principais destinatários do apelo Humantiariam Action For Children (Ação Humanitária para as Crianças) 2017.
Desde a Síria ao Iémen e ao Iraque, do Sudão do Sul à Nigéria, as crianças estão a ser alvo de ataques diretos nas suas casas, escolas
e comunidades em ruínas, as suas esperanças e os seus futuros estão em suspenso. No total, quase uma em cada quatro crianças do
mundo vivem em países afetados por conflitos ou catástrofes” (Unicef, 2017:1).
É um quase consenso entre os especialistas, que a infância e a juventude são períodos significativos da vida humana, em cujo período
a constituição da personalidade ocorre (são arrolados vários deles em Menezes, 2015) e mais ainda, em que as conquistas cidadãs
ganham contornos de afirmação autônoma quando da maturidade. No contexto normativo brasileiro o Estatuto da criança e do
adolescente (Eca) chega mesmo a indicar que a proteção destes jovens cidadãos se constitui na conditio sine qua non mediante o
que garantiremos sociedades desenvolvidas. Diz o Eca nos seus artigos iniciais: é dever do estado e da sociedade garantir proteção
integral à criança e ao adolescente (0 a 18 anos); (...) facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade; (...) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Estatuto da criança e do
adolescente, 2015).
Embora na letra a lei seja extremamente avançada no quesito da proteção, a realidade nacional brasileira parece reiterar o
diagnóstico planetário da Unesco a propósito da fragilidade do aparato protetivo que as sociedades e os Estados têm disposto para

154

O Brasil possui 5.570 municípios. A região Nordeste do País possui 1.574 municípios. A Bahia 417 municípios com um Pib (Produto interno bruto) registrado em 2010
pelo Ibge em 224 bilhões de reais (e o per capita 14.804,00 de reais) para uma população de 15 milhões de pessoas. O Índice de desenvolvimento humano (Idh) da Bahia
é 0,663 médio; mortalidade infantil 32 por 1000; analfabetismo quase 17% da população; a população jovem é de quase 4 milhões (entre 16 e 29) representando 26% da
população do Estado; 73% deste contingente reside na região metropolitana e 27% na região rural; 49,6% é do sexo masculino e 51,4% do sexo feminino; 78,2% da
juventude baiana é negra e 21,8% não negra (Dieese, 2015).
155

O seu Idh é de 0,558.

156

Seus Autores estão vinculados ao Programa de direito, governança e políticas públicas/Unifacs, lócus institucional que alberga a pesquisa de mestrado em andamento,
cujo título é: Os serviços socioassistenciais na mudança de vida de jovens mulheres menores de 18 anos de idade.
157

A Profa. Ana Campina participa ativamente em co-orientaçao do Mestrado de Daniel Miranda, estimulando a que o pesquisador e seu orientador principal, uma vez
construidas as bases topicas da pesquisa, possam dar um segundo passo na direçao para realizar pesquisas comparadas no ambito internacional.
158

No caso singular desta família, os pesquisadores fizeram um acompanhamento pari passo das ocorrências nesta amostra. Os dados coletados e sistematizados em
‘notas de campo’ permitiram acompanhar e efetivar o escambo, para procedimentos de estudos comparados a posteriori. A situaçao de extrema fragilidade da familia em
foco ensejou a descrição do fenômeno e a sistematizaçao dos problemas relativos ao sentimento de pertencimento de jovens em situações de vulnerabilidade.
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a criança e a juventude. No que concerne à realidade internacional, sob o ponto de vista legal e de Direitos Humanos, a situação
revela-se mais do que dramática, descontrolada e os Estados e Organizações não estão a cumprir com as suas obrigações legais.
Por razões de delimitação, buscaremos conferir a fragilidade dos sistemas de proteção à criança e aos jovens no Brasil a partir de um
município-amostra. De seu contexto de implementação de políticas públicas garantidoras da proteção de crianças e jovens,
buscaremos delinear uma realidade nacional pouco acurada na efetividade dessas mesmas políticas, não obstante a presença
insidiosa de organismos estatais no município, com o escopo de proteção.
Ibirapitanga é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado no território de identidade do Baixo Sul, na microrregião
cacaueira do Sul do Estado, tendo destaque na produção do cacau até os anos Noventa do século passado. A população é de 22.683
habitantes assim classificados: 11.572 são homens, 11.111 são mulheres. Desta população, 6.183 residem na zona urbana e 16.500
residem na zona rural.
A população de cujo contexto retiramos a pequena amostra familiar corresponde a pouco mais de 8.000 habitantes, crianças e jovens
entre 07 a 29 anos. Sobretudo a maioria de famílias carentes, como albergam institucionalmente as demandas de um processo
identificador desses sujeitos?
E mais: de que maneira a família e os jovens recebem do aparelho estatal as ações e as condições mínimas para se tornarem um
núcleo socializador e sujeito integrado a seu espaço?
Mesmo que estas perguntas já sejam diante mão eivadas de evidências nas respostas possíveis, um dos resultados da investigação
desenvolvida e aqui dado em amostragem, permite a colocar em relevo elementos que nos permitem efetivar um diagnóstico mais
contundente da realidade constitutiva dos rincões brasileiros 159, cujo foco recaia sobre a fragilidade da família como lócus de
identificação e proteção de crianças e jovens que lhe integram.
Até os meados da década de 1990, Ibirapitanga esteve entre os dez maiores municípios baianos produtores de cacau. Atualmente, a
principal atividade econômica do município é a agricultura, especialmente de cacau, abacaxi, mandioca, milho, graviola, banana,
batata-doce, hortaliças, dentre outras160. De que modo os cidadãos mais debilitados socioeconomicamente são acudidos em suas
demandas as mais elementares pela rede de proteção social que deveria funcionar em todos os municípios do País?

3. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DESAFIOS
O Sistema único de assistência social (Suas), instituído no Brasil desde 2005 e formalizado como dispositivo promotor de políticas
públicas em 2012, tem por finalidade trabalhar a política de assistência social de forma integrada e participativa para a concretização
plena dos direitos sociais instituídos na Constituição federal de 1988, principalmente para os indivíduos e famílias em situações de
vulnerabilidade e riscos sociais.
Com base na Constituição brasileira de 1988 e na Lei orgânica de assistência social (Loas), o Suas propõe a articulação entre serviços,
programas, projetos e benefícios nas três esferas de governo, a saber, federal, estadual e municipal, de modo a estruturar e organizar
a gestão da política de assistência social com a finalidade de garantir proteção social aos cidadãos que dela necessitar.
Em Ibirapitanga, mesmo com a política de assistência social instituída por lei, que prevê a oferta de serviços, programas, projetos e
benefícios socio-assistenciais, este conjunto de direitos não está garantido a todos os cidadãos, devido a precariedade ou ausência
da estrutura das demais políticas, em destaque da segurança pública, caracterizada por uma ação criminal e não socializadora de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade161, e de uma presença do poder judiciário cuja atuação tem sido caracterizada pela
provisoriedade da presença dos agentes judiciários, de modo especial dos juízes que, nada incomum, são substituídos, configurando
alta rotatividade nos cargos que confere garantia de vigilância na execução das leis, mais o acompanhamento descontínuo dos casos
complexos de vulnerabilidade que se somam no município. O acesso aos direitos básicos, bem como a redução das vulnerabilidades
e dos riscos sociais estão comprometidos para parte significativa daquela população graças à fragilidade da rede e do sistema de
garantia dos direitos existente no município, que ultrapassa a responsabilidade da gestão municipal.
Os órgãos de segurança pública que atuam na região e respondem pelo monitoramento e registro de dados de violência do município
possuem fragilidades e dificuldade na atuação, situação que favorece o sub-registro das ocorrências, fator relevante para o
diagnóstico, plano de ação e de intervenção com escopo na solução desses problemas. Mesmo assim, Ibirapitanga apresenta
indicadores (Waiselfisz, 2015)162 que o alocam como um dos munícipios mais violentos do Brasil, assumindo a 6ª posição do ranking
apresentado pelo Mapa da violência. Note-se que o município melhorou a sua colocação no ranking do Mapa da violência de 2015,
deixando a 77ª posição para 69ª no conjunto dos municípios do Brasil. Ainda assim, ocupa um lugar nada louvável entre os 100
primeiros dos 5.570 mil municípios do País. A que se deve que essa forte fragilidade social, sobretudo frente a uma micro região com
uma população de menos de 20 mil habitantes? A despeito de faltarem aos dados maior precisão dada a não disponibilidade de
registros em arquivos ordenados pelas instâncias oficiais presentes no Município, o aprofundamento dessa questão pode ser feito
mediante a história de uma família-padrão (Tabela 1) que ali habita, nele formada e desenvolvida, em cuja “organização” se
precipitam elementos de violações de direitos, inclusive o da vida.
Tabela 1 - Composição familiar163

159

Ibirapitanga compõe o hall de municípios do Brasil com 20 mil habitantes. Nos dados das estimativas de crescimento populacional publicado pelo Ibge em 2015,
representam aquele grupo de municípios que apresenta maior proporção de municípios com redução populacional ou crescimento de até 0,5%. Justamente onde se
verifica uma esgaçada rede de proteção social ao bônus demográfico que representariam os jovens!
160
161

O Pib per capita do Município é de 5.836,88 reais (correspondente a 1,46 reais; 0,45 dólar para viver/por dia).
Confira-se os dados da violência contra as crianças e os jovens no Mapa da violência, em sua última versão de 2015, arrolado nas referências deste artigo.

162

Idem nota anterior.

163

Os nomes são fictícios em observância ao que se recomenda no protocolo de ética em pesquisa no que tange ao sigilo de identidade dos sujeitos de pesquisa. A fonte
de dados é o arquivo da Prefeitura municipal de Ibirapitanga para cujo acesso o pesquisador, autor principal do presente artigo e mestrando no Programa de stricto sensu
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Nome
Dalva Passarinho
Dito C. Mendes
Dito Júnior
Ivo Passarinho Mendes
Mario Passarinho Mendes
Maurício Passarinho Mendes
Marcos Passarinho Mendes
Marivan Passarinho Mendes
Fonte: elaboração dos Autores.

Idade

Parentesco

42 anos
78 anos
21 anos
18 anos
15 anos
11 anos
11 anos
09 anos

Genitora
Genitor
Filho
Filho
Filho
Filho
Filho
Filho

Esta família reside às margens da importante Br 101, local de alta vulnerabilidade e risco social, dado estar exposta ao grande índice
de exploração sexual, às seduções do uso abusivo de substancias psicoativas, bem como aos conflitos entre grupos de traficantes na
região. Apresentamos abaixo (Tabela 2) uma série cronológica das ocorrências de vulnerabilidade vividas por esta família, bem como
a inflexão que o poder público teve sobre cada um dos episódios e, por fim, o que resultou desta presença do Estado na intervenção
das inúmeras vulnerabilidades, bem como o encaminhamento e solução das mesmas.
Tabela 2 - Cronológica das ocorrências de vulnerabilidade vividas por a família Passarinho Mendes
Data
02/2012

Órgão responsável
- Conselho tutelar da criança (Ctc)

Vulnerável
Irmão maior mal trata
Dois irmãos menores

02/2013

- Ctc
- Centro de referência especializado em
assistência social (Creas)
- (Sedes) Secretaria de desenvolvimento
social
Família extensa
Serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos (Scfv)
- Família nuclear
- Programa bolsa família
- Serviço de proteção integral à família
(Paif)
- Centro de referência de assistência
social (Cras)
- Centro de referência especializado em
assistência social (Creas)
- Ct
- Creas
- Ministério público (Mp)
- Sedes

Genitores drogaditos
Irmão maior drogadito
Irmãos menores frágeis

- Mp
- Família extensa
- Creas
- Mp
- Ct
- Sedes
- Prefeitura municipal (Pm)

Irmã do genitor

- Mp
- Pm
- Centro de apoio operacional da criança
e do adolescente (Coaca)
- Conselho estadual de assistência social
(Ceas)
- Sistema de garantias de direitos (Sgd)
- Mp
- Coaca

Família nuclear

De quem é a responsabilidade das medidas
protetivas?
Quais as condições objetivas de quais órgãos de
acompanhar e intervir no esgarçamento cada vez
mais grave da família?

Órgãos implicados

04/2015

- Juiz substituto novo

Família nuclear

04/2015
12/2015

- Sgd
- Juiz

Famílias acolhedoras
Prefeitura municipal

Que função cabe a qual órgão? -demanda a nova
Promotora.
Retomada de orientação à família
Suspensão do poder familiar
Determinação de inserção dos menores em família
acolhedora
Identificação e recusa das famílias
Determinação de criar a casa lar em 6 meses
Enquanto isso, encaminhar os menores a outros
municípios

2013
2013
2013

2015

02/2015

02/2015
03/2015

03/2015

04/2015

Ivo Mendes (18 anos)
Irmãos de 9 a 15 anos
Pai morre

Genitora

Genitora
Filhos menores

Família nuclear

Encaminhamento/Problemas
Visita domiciliar
Constatação de uso de drogas
Irmãos menores imitam
Composição do relatório de autoria dos
funcionários do Creas e da Sedes

2º filho mais velho deixa casa
Acompanhamento dos irmãos
Não comparecimento às atividades do serviço
Bolsa família
3 meses de alimentação concedidos

Orientação de responsabilidade de integridade
física, psicológica e cognitiva dos filhos.
Diarista, em razão do que abandona
ostensivamente os filhos.
Oitiva da promotora substituta
Bolsa família suspensa (não frequência das crianças
à escola)
Mãe Alcoólatra
Filhos novos drogaditos e com acesso à arma de
fogo
Filho de 18 a. fugido de traficantes
Acompanhamento médico/anti-dependência (Não
comparecem)
Sem condições de ficar com os menores
Esposo não os aceita
Aversão ao tratamento psicológico
Oficio do sedes à Promotoria informando
desaparecimento de filho
Tentativa de homicídio do mesmo
Que fazer com toda a família em risco?

Direito, governança e políticas públicas/Unifacs obteve autorização oficial de manejo. A cópia desta autorização da autoridade municipal encontra-se no prontuário do
mestrando no arquivo da Unifacs, em obediência ao que recomenda o Comitê de ética e pesquisa.
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Comarca só aceita cidadãos do município
Fonte: elaboração dos Autores.

Afinal, se a família possui estrutura denegativa ao pertencimento dos jovens, e se todo o aparato estatal se mostra incapaz de criar
alternativas de integração e pertencimento aos jovens e crianças dessa família, qual o destino que lhes resta?
As evidências parecem se impor: dissolução de todo o núcleo familiar, estranhamento da família extensa, impermeabilidades de
todas as instâncias públicas implicadas na tarefa de assumir ações efetivas de encaminhamento e solução da problemática.

4. DAS FRAGILIDADES DOS SERVIÇOS À GARANTIA DO DIREITO
Os fatos da família da senhora Dalva seguiram o fluxo do Sistema de garantia dos direitos (Sgd) e dos serviços socio-assistenciais em
conformidade com a lei n.8.069/90164 e as normativas do Sistema único de assistência social. O município, por ser de pequeno porte
I165, não cumpre os pré-requisitos mínimos para ofertar serviços complementares aos existentes para garantir a efetividade das ações
realizadas pelo órgãos e equipamentos166 existentes.
Dos 15 municípios circunvizinhos, só Valença é considerado de médio porte com a população de 88.798, conforme Pnad 2010. O
mesmo possui serviços das proteções sociais básicos e especiais, acolhimento institucional para crianças e adolescentes, unidade de
medidas socioeducativas e serviços especializados na área de justiça e defesa, a exemplo do Centro de referência de mulheres vítimas
de violência (Cram).
A resolução do Conanda n.113/2006, apresenta instâncias do Sgd divididas em três eixos, citados abaixo no quadro comparativo com
a realidade municipal.
Tabela 3 – Eixos norteadores - ações de defesa dos Direitos Humanos (Resolução Conanda 113/2006)
Eixos
Defesa dos direitos humanos

Instância componentes
Vara da infância, ministério público,
defensoria pública, conselho tutelar e polícia
civil

Situação de Ibirapitanga
Vara da infância conta com um juiz substituto
da cidade de Ilhéus, distante cerca de 112 km
Ministério público, em março de 2017, o
promotor substituto foi lotado em Paulo
Afonso, cidade a 635 km de distância
A delegacia dispõe somente de um delegado,
um escrivão, um policial civil e um carcereiro

Promoção dos direitos humanos

Controle da efetivação dos direitos humanos

Política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, como estabelece o
artigo 86 do Estatuto da criança e do
adolescente
Conselhos municipais de controle social
(direitos da criança e do adolescente, saúde,
assistência social, educação)

O conselho tutelar é o único órgão que
funciona com estrutura que respeita as
legislações
As políticas básicas são ofertadas pelo
município e as de média e alta complexidades
são reguladas para municípios vizinhos e pela
capital
Conselhos existentes, mas funcionando com
fragilidades devido a frágil atuação e
conhecimento incipiente na área por parte
dos membros

Fonte: elaboração dos Autores.

Diante do que estabelece as normativas e legislações instituídas pelos órgãos de deliberação e controle das políticas públicas, as
gestões municipal, estadual e nacional, através do pacto federativo, são responsáveis em garantir a implementação e manutenção
dos serviços e equipamentos. Na prática, os governos, nacional e estaduais, repassam recursos, nas condições de cofinanciamentos,
que não condizem com a realidade e o contexto socioeconômico da esfera de execução da política, resultando na ausência da
articulação da rede e na complementaridade dos serviços.
Faz-se necessário um estudo e uma revisão do fluxo das políticas públicas e da função de cada esfera de gestão política, no intuito
de traçar estratégias mais eficazes de atuação em rede, além de se criar mecanismos de monitoramento e avaliação de cada órgão
em tempo hábil para a garantia da intervenção qualificada para diminuir a vulnerabilidade e inibir os riscos sociais identificados nas
famílias, ocorrência, lamentavelmente, não singular. Trata-se, bem mais, de uma situação epidêmica de carências e de fragilidades
frente ao suporte estatal incapaz de fornecer efetivas medidas de proteção.
Frente à emergência da vida, os recursos burocráticos e os encaminhamentos protocolares parecem não ter qualquer efetividade
quando interpelados à intervenção. Quais as medidas que o Estado pode tomar para:
1. Criar as condições de formação cidadã a que têm direito os jovens membros desta família?
2. Que tipo de ação os saberes médicos e psicológicos recomendam para realizar um tratamento na genitora, visivelmente incapaz
de ser cuidadora de sua prole e personalidade de suporte para a afirmação daqueles que dela dependem?
3. Como resolver o alto grau de dispersão dos órgãos responsáveis de acompanhar e intervir na dinâmica de famílias deste tipo, no
afã de promover um destino mais positivo?

164

A lei dispõe sobre o Estatuto da criança e do adolescente (Eca).
Classificação para municípios com até 50.000 mil habitantes
166 Equipamento são considerados o espaço físico dos serviços ofertados através do Sistema único de assistência social no Brasil.
165
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4. Quais mecanismos podem ser criados, sobretudo usando os recursos informacionais, induzindo a que os órgãos públicos implicados
em demandas deste tipo respondam com ações criativas e em sincronia recíproca, e em um processo cujos passos sejam
transparentes a todos os implicados?
Não é fácil encontrar as soluções de questões tão complexas. Mas a identificação dos problemas, aqui realizada, bem como a
demonstração de que a atribuição e responsabilidades dos órgãos públicos não está efetivada com precisão, e ainda o conhecimento
da legislação de suporte de intervenção pode indicar horizontes de algumas saídas para este drama tão comum às inúmeras famílias
brasileiras já encaminham possíveis saídas. Afinal, é o diagnóstico que possibilita o plano terapêutico ser implementado. No âmbito
da pesquisa de stricto sensu em andamento167, seus Autores continuam a dar sequência à investigação que recolhe experiências
exitosas na solução de situações complexas como esta, para prospectar um dispositivo de implementação, acompanhamento e
avaliação de políticas públicas destinadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em regiões que
dispõe de serviços mitigados como a que aqui está em causa. Isto posto, reconhece-se que a proposição de mecanismos que possam
ser universalizados para/pelos órgãos públicos responsáveis desta realidade se impõe como um desafio.
Que Países latino-americanos encontraram saída para situações símiles?
Que regiões do País foca a assistência nos municípios de modo mais intenso?
Quais recursos – e de que tipo – são disponibilizados de modo eficiente?
São as questões que impelem à continuidade do trabalho de investigação, que cobra um resultado prático que beneficie a sociedade.

5. ABRINDO A AMOSTRA A UMA PESQUISA COMPARADA
A medida de suspensão do poder familiar que retirou da genitora a responsabilidade formadora de seus filhos é a única que o aparato
estatal poderia ter produzido depois de implicar tantos órgãos, autoridades, recursos e tempo? Nenhuma outra possibilidade de
intervenção para garantir o convívio da família auxiliando à descoberta do respeito e do cuidado recíproco se colocava no horizonte
de tantos profissionais? Não é um resultado pífio para tanto esforço implicado?
Quais Países latino americanos implementaram políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente potencializando a
capacidade de as famílias superarem a vulnerabilidade, justamente ao promover articulação, resolutividade, celeridade frente às
suas demandas?
O que nos ensina o caso desta família enredada pelos vários mecanismos e ações do Estado que deveriam fazer frente ao poder
paralelo do tráfico e da violência, na defesa dos direitos mais elementares dos seus cidadãos, sendo o primeiro deles um lar no qual
ser acolhido e amparado?
Aos pesquisadores e aos leitores desse trabalho deve causar espanto o número de dispositivos estatais (sejam instituições, órgãos,
serviços, programas oficiais) envolvidos na trágica situação dessa família: Prefeitura de Ibirapitanga, Promotoria, Polícia militar, Suas,
Loas, Psmc, Ct, Sedes, Creas, Sgd, Scfv, Bpc, Sfa, Pbf, Paif, Cras, Corregedoria, Tssa, Caps, Mp, Caoca, Tjb. Certamente um número
considerável de profissionais mobilizados. Provavelmente, recursos de toda ordem manejados para o acudimento dos episódios
descritos sumariamente na tabela acima. Seguramente uma angústia grande experimentada pelos profissionais frente a impotência
gerada por esta situação, cujo desfecho beira ao trágico. Mas afinal, do ponto de vista da eficácia técnica, como se move o Estado
em situações como essa que se multiplicam País afora? Seus dispositivos não devem ser dispostos para vir ao encontro das demandas
da sociedade que ele representa e da qual se nutre?
Lamentavelmente, se move pouco. Constata-se, na sociedade brasileira, que o Estado está em uma crise sem precedentes, crise que
resulta de inúmeras dificuldades de o País acompanhar a dinâmica econômica internacional, tornando-se incapaz de garantir o
crescimento econômico e solucionar questões sociais sincrônicas ao aumento populacional e às demandas sempre crescentes desta
população. A materialidade da crise no cotidiano da massa populacional que é atingida diretamente pela ineficácia ou inexistência
de políticas públicas se torna visível na dramática situação dos hospitais fortemente deficitários no atendimento; evidenciam-se no
funcionamento precário das escolas públicas, que possuem, via de regra, infraestrutura inadequada para crianças e jovens ali se
desenvolverem, bem como na manutenção de contratos muito precários de professores; se exibe na desassistência das famílias que
moram em locais insalubres ou em rincões rurais desprovidos de estruturas de governança para assegurar uma assistência digna;
expõe-se na situação de milhares de crianças e adolescentes sobreviventes das/nas ruas, situação resultante da inexistência ou
precariedade de programas de assistência social eficazes e contínuos, que permitam uma estabilidade social a essa população
carente. Não ao acaso organismos como o Ibge (Instituto brasileiro de geografia e estatística) indicam que pobreza, fome, miséria,
violência e exploração ainda são, em pleno século XXI, elementos de construção de nossas sociedades 168. Estes elementos resistem
e tornam permanente uma ordem social que deveria ser questionada na sua radicalidade a propósito das condições históricas de
produção e reprodução, dos efeitos catastróficos verificados na vida de gerações cujo presente e cujo futuro estão comprometidos.
O sistema de desigualdade e de má distribuição de renda corrói a ordem familiar, e isso repercute em uma espécie de autofagia
social.
Onde reside toda a carência?
Conforme os indicadores manejados no bojo da presente pesquisa, eles residem justamente na promoção e apoio às famílias
vulneráveis mediante a conceção, implementação e avaliação de políticas sociais bem articuladas e focalizadas. É o reconhecimento
das famílias e dos seus membros, alvos de políticas públicas, que constitui o fator decisivo a que se alcance as metas prioritárias do
desenvolvimento humano, que colidem frontalmente com a situação aqui delineada das famílias, das crianças e dos jovens.

167
168

O presente artigo resulta do investimento de um ano de investigação no âmbito do mestrado profissional em direito, governança e políticas públicas da Unifacs.
Confira-se os indicadores associados matizados pelo Ibge nas Referências deste documento.
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Somos um País profundamente desigual e injusto, produtor de muitos pobres. A origem da nossa pobreza reside na desigualdade e
o seu combate é uma necessidade premente.
De que modo podemos combinar o desafio de construção de uma democracia com eficiência econômica e justiça social? A situação
é em Portugal aplicável, não numa visão generalizada, mas sobretudo em nos mais graves casos particulares que são reflexo de uma
necessidade de (re)educação social para os Direitos Humanos.
Na ausência e na ineficácia de políticas de proteção social à população pauperizada, evidência do retraimento do Estado frente às
responsabilidades que são suas, a família, os jovens e as crianças são abandonados às condições de existência que não lhes garante
dignidade. O Estado reduz ou não implementa adequadamente as suas intervenções na área social e atribui uma sobrecarga de
responsabilidade à família desprovida de condições socioeconômicas, educacionais, simbólicas para enfrentar o desafio de
organização.
O que o caso da família aqui em foco torna visível é que ao poder público está mitigado o foco de uma agenda em políticas públicas
que priorize a erradicação da pobreza, dado que se verifica no caso aqui desenhado, que as atenções voltadas à família são
extremamente conservadoras, inerciais, só justificáveis pela manutenção de um aparelho de Estado que age para manter a situação
tal qual se verifica.
Políticas públicas produzidas no âmbito de um Estado que se querem eficaz e representativo de sua sociedade deve ter natureza
universal, asseguradoras de proteção social e que reconheça a família, a criança e os jovens como sujeitos de direitos. Não resultam
da implementação das políticas sociais as transformações das condições de vulnerabilidade da família, da criança e dos jovens pobres.
O desafio é desenvolver, a partir das políticas públicas, uma atenção contínua e ativa promotora de ações que realmente protejam e
recuperem as crianças e os jovens desassistidos em decorrência da estrutura de pobreza derivada das desigualdades socioeconômicas
imposta à maior parte da população no Brasil. Logo, reclama-se, que a família, a criança e os jovens sejam enfocados de forma
concreta na agenda política do Estado, e não somente em medidas provisórias de governos, para que esta agenda seja um
instrumento promotor de direitos. E isso implica planificar o acesso aos bens e serviços sociais.
Alguns princípios devem, portanto, orientar a proposição de políticas de atendimento à família, à criança e aos jovens:
a) romper com a idealização da unidade familiar, da infância e da juventude. Fatores hostis são influentes à constituição de sujeitos
aversivos à sociabilidade. Como assegurar o espaço familiar como um lugar de estabilidade e de afeto a que têm direito os seus
membros? Esta pode ser uma viga de sustentação, um princípio para a elaboração de políticas públicas acertadas;
b) colocar em perspetiva a família, a criança e o jovem pobre em situação de vulnerabilidade no seu movimento e na sua fragilidade,
ampliando o foco sobre a mesma. O que significa que os agentes do Estado têm a possibilidade de olhar estes sujeitos de perto, não
de cima para baixo nem a partir dos seus gabinetes, de cujo ângulo estes sujeitos escapam: como pode uma mulher viciada em droga
compreender/acolher uma recomendação de um juiz, ou promotor, ou um delegado para cuidar de seus filhos? Colocá-la em um
lugar de compreensão prévia de sua responsabilidade materna, com as condições reais deterioradas não é cometer uma petitio
principii?;
c) realizar um esforço de escuta da família, das crianças e dos jovens: supor que a determinação de suas vidas vem da sapiência dos
agentes do Estado é no mínimo inocente; inúmeras tecnologias sociais orientam o mundo profissional no enfrentamento dos
desafios, sobretudo quando se dispõe de uma equipe interdisciplinar para acompanhar pari passo a busca de solução dos dramas,
que não responde a determinações verticais;
d) evitar colocar em perspetiva a família, a criança e o jovem de forma fragmentada e dissociada de suas histórias de vida, mas
trabalhar com a rede de relações para descobrir qual fio, frágil que seja, pode ser fortalecido;
e) centrar as políticas públicas para as crianças e jovens com foco em suas famílias, reconhecendo-a como núcleo capaz de maximizar
recursos afetivos e sociais importantes para o resgate de vidas que apenas se iniciam;
f) os construtores das políticas públicas devem reconhecer que o Estado não pode substituir a família em sua função de socialização:
se este for o escopo, recuperar os laços sociais é um imperativo, e não o isolamento dos seus membros como verificado nesse caso.
O denominador mais comum de todas as análises de redes de políticas públicas é que a formulação de políticas públicas não é mais
atribuída somente à ação do Estado enquanto ator singular e monolítico, mas resulta da interação de muitos atores distintos. A
própria esfera estatal é entendida como um sistema de múltiplos atores (SCHNEIDER, 2005, p. 38).
Se as coisas se dão deste modo, diante de um caso em que é chamado a decidir, o juiz, o promotor, o defensor, o policial, os prepostos
da prefeitura, os agentes estatais, em suma, não devem apenas seguir uma regra do direito ou uma lei geral, mas devem «confirmar
seu valor, por um ato de interpretação restaurador» (Derrida, 2007: 44). E aqui o que está em jogo é a restauração da dignidade
humana de crianças e jovens condenados à condição de marginalidade, justamente por não encontrar, em tenra idade, o núcleo de
amparo e de proteção bem estruturado, a saber, a família. Contribuir para sua decomposição com negligência, insensibilidade
técnico-interventora, convicção pretensiosa de que o melhor seja a desmontagem completa dos laços familiares, é um equívoco a
ser evitado. E estes elementos precisam estar bem cimentados na grafagem das políticas públicas direcionadas a estes sujeitos.
Se o direcionamento das ações derivadas de políticas públicas sem princípios, ou de princípios equívocos convergem
desastradamente para que os jovens membros da família sejam acossados à humilhante situação de não ter biografia, árvore
genealógica, territorialidade, rede de relações, direito à educação formal, a uma vida que possa se consagrar como cidadã, nada a
esperar que não a delinquência, a dissociação, a diluição de qualquer perfil de cidadão.
Não é isso o que significa chegar aos confins da proteção do cidadão, criança ou adolescente ainda, que o torna anônimo,
irreconhecível, distante de suas raízes, de seu território, de seu fâmulus, em uma instituição que supostamente o protegerá, como
verificado nos encaminhamentos erráticos do aparato estatal em Ibirapitanga?
Como na unidade estatal a mais elementar, o município, é cimentado o futuro das suas gerações?
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O caso que focamos demonstra claramente que o Estado brasileiro ainda está em processo de aprendizado na elaboração das
políticas públicas para a garantia dos direitos estabelecidos pela legislação. As normas apresentam competências e responsabilidades
para os entes federados, mas não garante a estrutura e o financiamento destes para a execução. O canônico Estatuto da criança e
do adolescente, referência mundial, é um referente importante, mas não suficiente. Para assegurar a proteção, seus ecos devem se
fazer para além de boas intenções de governos, mas deve se tornar uma vontade política de Estado, representativo da sociedade,
que clama pelo combate da desigualdade.
A complexidade que carateriza ambos os contextos de estudo comparado, numa perspetiva onde a sociedade é controversa,
promotora de situações adversas para os jovens, sendo que há problemas que são similares, com as mesmas dificuldades de
resolução. Há uma emergente necessidade de intervenção imediata, conscientes dos problemas diagnosticados, que têm que ir além
das políticas ideológicas, mas efetivarem-se numa cidadania democrática ativa e interventiva.
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RESUMO
O presente texto trata da apresentação de um assunto emergente na área de Administração Pública, a Análise Criminal. Embora a
nomenclatura possa sugerir tratar-se de uma abordagem sociológica, criminológica ou penal, este conhecimento versa sobre a forma
de gestão da segurança pública com base em um modelo de gestão. A pesquisa, traz para discussão a necessidade de construção de
um corpo de conhecimento capaz de sistematizar os estudos de análise, planejamento, execução e avaliação do serviço de segurança
pública. Este ensaio busca expor uma solução para a questão da necessidade de se incorporar novos saberes à gestão da segurança
pública. Seu objetivo é examinar a evolução da Análise Criminal e de que forma ela pode ser empregada para servir de base científica
na administração do serviço de segurança púbica. A Análise Criminal está segmentada em seis grandes subáreas: Análise Criminal
Tática, Análise Criminal de Operações, Análise Criminal Investigativa, Análise Criminal Estratégica, Análise Criminal de Inteligência e
Análise Criminal Administrativa. Cada um dos tipos de análise tem uma aplicação específica e necessita de técnicas diferenciadas
para seu emprego. Por fim, conclui-se que há uma necessidade de sistematização e difusão do conhecimento sobre Análise Criminal
para que passe a fazer parte do quotidiano na formação dos indivíduos que atuam na execução e na administração do serviço público
da segurança pública.
Palavras-chave: Análise Criminal. Inteligência. Investigativa. Operações. Estratégica.

CRIMINAL ANALYSIS: BODY OF KNOWLEDGE APPLIED TO THE MANAGEMENT OF PUBLIC SAFETY.
ABSTRACT
This paper deals with the presentation of an emerging issue in the area of Public Administration, Criminal Analysis. Although the
nomenclature might suggest a sociological, criminological or criminal approach, this knowledge is about how to manage public safety
based on a management model. The research brings to the discussion the need to build a body of knowledge capable of systematizing
the studies of analysis, planning, execution and evaluation of the public security service. This essay seeks to present a solution to the
question of the need to incorporate new knowledge into the management of public safety. Its purpose is to examine the evolution
of the Criminal Analysis and how it can be used to serve as a scientific basis in the administration of the public security service. The
Criminal Analysis is segmented into six major subareas: Tactical Criminal Analysis, Criminal Analysis of Operations, Investigative
Criminal Analysis, Strategic Criminal Analysis, Criminal Intelligence Analysis and Administrative Criminal Analysis. Each type of analysis
has a specific application and requires differentiated techniques for its use. Finally, it is concluded that there is a need to systematize
and disseminate knowledge about Criminal Analysis so that it becomes part of everyday life in the training of individuals who work
in the execution and administration of the public service of public security.
Keywords: Criminal Analysis. Intelligence. Investigative. Operations. Strategic.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURANÇA PÚBLICA E ANÁLISE CRIMINAL
Em 2002, Cruz e Barbosa (2016:1) ressaltam que, no Brasil, apesar do aumento da violência e da criminalidade e, em paralelo, e das
discussões desse tema, “há pouca produção acadêmica sobre a gestão de segurança pública sob o enfoque da administração”.
Passados aproximadamente catorze anos, o que se observa é que, por um lado, a violência e a criminalidade continuaram
aumentando a ponto de atingirem hoje níveis extremamente elevados, e, por outro lado, a produção científica sobre segurança
pública em administração e administração pública manteve-se baixa.
Considerando que a Associação Nacional de Programas em Administração (ANPAD) representa a comunidade científica brasileira, se
buscou nos anais de seus eventos trabalhos com “segurança pública” no título. Foram identificados quinze trabalhos publicados: um
em 2001, um em 2002, um em 2006, dois em 2008, dois em 2009, um em 2011, cinco em 2014, e dois em 2015. Onze desses trabalhos
foram aprovados para publicação na divisão de administração pública do Encontro da Associação Nacional de Programas em
Administração (EnANPAD) e no Encontro de Administração Pública e Governança (EnAPG), que é um evento específico dessa divisão.
Essa aprovação indica, no campo da administração pública, o reconhecimento desses trabalhos e, em uma perspectiva mais ampla,
a pertinência desse tema, embora esses trabalhos possam ter se limitado ao objeto e não avançado na abordagem. Por outro lado,
os quatro trabalhos aprovados para apresentação em outras divisões também tratam de segurança pública e, por extensão, de
administração pública ainda que suas abordagens sejam pouco exploradas nesse campo (ALMEIDA, 2016, BASILIO, 2016, BUENO,
2016, CASTRO, 2016, CAVEDON, 2016, CERQUEIRA, GALON, 2016, CRUZ; BARBOSA, 2016, CRUZ, 2016, DUFLOTH; SILVA, 2016, FADUL;
FIGUEIREDO; BATITUCCI, 2016, GALDINO, 2016, OLIVEIRA (2016); SANTOS FILHO, 2016, SILVA; BATITUCCI, 2016ª, 2016b).
Dessa pesquisa no âmbito da ANPAD, aqui se destaca o trabalho “Indicadores de segurança pública para a gestão de políticas públicas:
análise dos atributos de qualidade dos indicadores propostos nas perspectivas de organizações internacionais, do governo federal e
de governos estaduais” (DUFLOTH; SILVA, 2016) por tratar, em administração pública e além de segurança pública, de análise
criminal.
Até o momento, no Brasil, não se tem um corpo de conhecimento próprio para prover o planejamento, a execução, a análise e a
avaliação das atividades de segurança pública. As iniciativas concebidas perpassam pelo uso de técnicas específicas da administração
privada, compreensão de aspectos sociológicos e psicológicos da gestão, uso específico de conhecimentos do direito, entre outros.
Contudo, nenhuma dessas iniciativas se valeu de estudos dedicados à compreensão do que “faz a polícia” e de que maneira o crime,
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vítimas e fatos criminosos estão situados no tempo e no espaço para instrumentalizar a prevenção ou contenção da atividade
criminosa. Tanto o conhecimento científico e tecnológico, quanto às técnicas estão em desenvolvimento, mas o seu emprego ainda
não tem forma nem conteúdo específicos que possam direcionar, de modo mais eficiente e eficaz, os modelos de gestão da segurança
pública.
Dentro dos princípios de segurança pública, está a atividade de “servir e proteger”. Cabe à administração e, especialmente, à
administração pública, juntamente com outros campos, produzir conhecimento para a ampliação e a qualificação do serviço de
segurança pública. O que se questiona são quais conhecimentos contribuiriam para o aprimoramento da administração pública para
a segurança pública e, mais especificamente, da gestão do serviço de segurança pública.
O conhecimento empregado para a gestão de um serviço público, como de qualquer outro serviço, deve refletir o desejo do
demandante e a capacidade do ofertante. No caso da segurança pública, diferentemente de outros serviços cujo objetivo principal é
o demandante direto, as atenções estão voltadas para alguns indivíduos em especial, a fim de anular sua conduta incivilizada. A oferta
de serviço de segurança pública se traduz em obstáculo ao exercício de ações ou atos, principalmente aqueles decorrentes de
atividade criminosa. O conhecimento de administração pública para a segurança pública se aplica na negativação da conduta; isto é,
os saberes evocados para o exercício da atividade do serviço de prestação de segurança pública é, prioritariamente, impedir a ação
humana negativa (o crime). Até o momento, o modelo de administração do serviço de segurança pública se pauta em tentativa e
erro a partir de bases simples de dados, sem uma análise que permita entender esses dados. Deveriam ser aplicados conhecimentos
testáveis e auditáveis, capazes de demonstrar os percursos das formas de emprego dos recursos públicos para atender às demandas
deste setor. (SANTOS; SANTOS; BRAGA, 2015)
Nesse contexto, se pressupõe é que a sistematização de um conhecimento que tenha como atenção primária a negativação da
conduta delitiva de alguns indivíduos contribui para a gestão de segurança pública e, paralelamente, o desenvolvimento do campo
da administração pública. O que se pressupõe é que o conhecimento de análise criminal é necessário para a segurança pública e, em
correlato, a administração pública.
Para Bruce (2012) e Boba (2013), a análise criminal é um conjunto de conhecimentos quantitativos e qualitativos que se combinam,
buscando analisar os fatores socioeconômicos, demográficos e espaciais, com o direcionamento promovido pela sociedade, para que
se faça o cumprimento da lei e se mantenha a ordem social, prevenindo o crime e prendendo indivíduos que descumpram o contrato
social.
O termo Análise Criminal não está vinculado às Ciências Criminais, nem ao Direito Penal, tampouco à Criminologia. Destaca-se como
um novo campo de conhecimento que tem como foco a “análise do crime” e as formas de administração das atividades públicas
dirigidas à preservação da segurança pública de uma sociedade. Assim a Análise Criminal não deve ser compreendida como um
conhecimento de exclusividade das polícias. A Análise Criminal não se vincula apenas a uma visão diagnóstica, mas aponta para uma
perspectiva gerencial e moderna do bom uso de recursos para se ter uma segurança pública mais eficiente e eficaz. Ela se aplica à
gestão da segurança privada e a qualquer outra área pública e privada que tenha interesse em efetuar planejamento, execução,
análise e avaliação de condicionantes que podem ensejar risco à incolumidade física ou patrimonial de pessoas ou organizações. A
partir da Análise Criminal, é possível compreender o processo lógico de planejamento das atividades necessárias ao policiamento
público, elaborar elementos essenciais para a administração de recursos públicos, enfatizar o pensamento crítico do planejador,
ressaltar aspectos essenciais do processo de administração da atividade policial e do território, possibilitar a discussão do processo
de liderança e mudança, realizar o planejamento estratégico e ampliar a percepção sobre os macroprocessos e as atividades de
inteligência. Conclui-se que a Análise Criminal é parte fundante da administração policial, mas não se confunde com esta. A primeira
é o corpo de conhecimento que é apropriado, também, pela polícia, e a segunda é o conjunto de procedimentos que pertence ao
campo da gestão policial. (DANTZKER, 1999, GAINES; WORRALL, 2012, STONE; DeLUCA, 1994).
O objetivo desse ensaio é sistematizar o conhecimento de Análise Criminal empregado nas atividades de gestão do serviço público
de segurança pública. A relevância e o pioneirismo dessa abordagem é que ela não se limita a conhecimentos de ciências como
Sociologia, Direito, Criminologia, etc., e incorpora conhecimentos voltados para a análise da atividade criminosa e, com base nessa
análise, a anulação da “conduta do outro”, evitando-se a ação delituosa. Busca-se priorizar a difusão desse tipo de conhecimento
para que ele instrumentalize a gestão do serviço de segurança pública no Brasil.
Esse texto está divido em três seções: (1) Considerações iniciais sobre o tema abordado nesse ensaio, com a delimitação do problema
e a definição do objetivo; (2) Análise criminal e suas tipologias, na qual se apresenta o conhecimento sistematizado sobre análise
criminal, isto a partir de pesquisa bibliográfica; e (3) Considerações finais sobre o tema, isto a título de conclusão desse ensaio.

2. ANÁLISE CRIMINAL E SUAS TIPOLOGIAS
O emprego da Análise Criminal, enquanto ferramenta para contenção do crime, data de 1829 em Londres (STONE; DeLUCA, 1994).
As tentativas frustradas de se conter o volume exagerado de crimes forçaram o parlamento inglês a criar leis que proporcionassem
maior profissionalização à atividade policial. Contudo o pleno desenvolvimento da atividade sistematizada, a análise do crime, só foi
perceptível a partir dos anos 60 do século passado. Nesse período, implementam-se, de forma sistematizada, as técnicas de gestão
do conhecimento para aplicação da lei nos Estados Unidos da América, proporcionando o desenvolvimento de novas tecnologias
aplicadas à contenção de crimes (BOBA, 2013). Nos anos iniciais do século XX, os membros da Associação Internacional de Chefes de
Polícia – IACP, nos Estados Unidos, reconhecem a necessidade de sistematização da coleta de informações sobre a atividade
criminosa, abrindo um novo horizonte para o planejamento da atividade policial. Segundo Bruce (2012: 9) e Boba (2013), esta
atividade é intensificada a partir de três obras publicadas pelo chefe de polícia W. Wilson (1900 – 1972), considerado um dos
reformadores da polícia americana e “pai” da polícia moderna, “Police Records (1942), Police Administration (1950), and
PolicePlanning (1957)”. (BRUCE, 2012:9). Já nos anos 90 do século XX, tem-se a formação da Associação Internacional de Analistas
Criminais – IACA, impulsionando a formação de profissionais para atuar na área. Com a preparação de pessoas com conhecimentos
específicos, inicia-se a formação de uma nova categoria de profissionais designada Analistas Criminais.
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O objeto da Análise Criminal é o estudo do crime e da desordem; busca identificar e analisar padrões, tendências e problemas a eles
relacionados; cria e dissemina informações que podem ajudar as agências a resolverem problemas, buscando a redução de crimes,
bem como preveni-los. A descrição deste objeto está presente em grande parte das conclusões sobre estudos acerca da temática do
uso da análise do crime como corpo de conhecimento para gestão da atividade de segurança pública (GOTTLIEB; ARENBERG; SINGH,
1998, PAULSEN; BAIR; HELMS, 2010, BRUCE, 2012, BOBA, 2013). É importante ressaltar que a administração da segurança pública
exige uma variedade de aplicações da ciência da Administração, empregadas pela Análise Criminal, como essenciais para sua boa
operacionalização. Notabiliza-se, no campo da análise do crime, a aplicação dos recursos de controle de qualidade na aquisição e na
análise das provas; divisão territorial, segundo os padrões de logística de recursos e de pessoal; administração de pessoas; uso de
teorias motivacionais; aplicações de técnicas de pesquisa operacional para otimização de recursos e minimização de efeitos do crime
etc. Vê-se presente, nas atividades hodiernas de gestão da segurança pública, uma maior aplicação de conhecimentos de
administração do que aplicação do Direito ou de outras ciências. Não que as outras ciências sejam irrelevantes, mas são ferramentas
de diagnóstico e não de operacionalização das ações. Por outro lado, a análise é uma nova ferramenta que busca integrar o
diagnóstico e a operacionalização das soluções.
O método de análise é bem diversificado. Usa-se o método indutivo e exploratório quando é necessário compreender
particularidades de crimes e locais específicos com grande volume de crimes. O emprego do método dedutivo é usual na medida em
que se verificam padrões repetitivos de crimes, e o investigador está diante do ofensor que guarda caraterísticas de modus operandi
com os crimes investigados. A análise estratégica usa o método descritivo para compreender as características das localidades, e
emprega as técnicas de levantamento e o método estatístico para fazer a análise de cenários. O estudo de caso (ou de múltiplos
casos) é um dos métodos mais comuns para exame de crimes seriais. No segmento da análise de operações, emprega-se o método
fenomenológico para compreender a percepção dos agentes públicos e/ou de determinadas comunidades no processo de pacificação
de áreas conflagradas. Em todos os casos, empregam-se os métodos quantitativos e qualitativos para análise do crime, bem como
uma variedade de métodos de aproximação ao objeto de interesse para compreender qual a melhor tecnologia que deve ser
empregada para a redução do crime.
Para atender às ferramentas de diagnóstico, prognóstico e execução, a Análise Criminal está dividida em seis grandes subáreas de
conhecimento: Análise Criminal Tática; Análise Criminal de Operações; Análise Criminal Investigativa; Análise Criminal Estratégica;
Análise Criminal de Inteligência; e Análise Criminal Administrativa.
2.1 Análise criminal tática
Este tipo de análise é usado para se conhecer, compreender a evolução, identificar as características específicas de crimes para fins
de resolução de problemas. O emprego da Análise Criminal Tática busca examinar a ocorrência de crimes em pequenas comunidades
ou áreas delimitadas, bem como em um intervalo de tempo restrito. O conhecimento do padrão de atuação, horário, local (tipo de
local), produto envolvido no crime, modus operandi e características dos envolvidos (vítimas e ofensores) fazem com que a atuação
das agências e da comunidade, que sofre a ação delituosa, possa atuar de forma mais eficiente e eficaz. Para empregar este tipo de
análise, o analista deve apropriar-se de teorias criminológicas para compreender o padrão do crime. A teoria da escolha racional
(FELSON; CLARKE, 2004), segundo Paulsen, Bair e Helms (2010), proporciona a compreensão do comportamento da conduta dos
indivíduos que praticam crimes e oferece ao administrador da segurança pública melhores condições para planejar a prevenção.
Nessa teoria, discute-se a oportunidade oferecida pela localidade e seus transeuntes e habitantes, fortalecendo ou enfraquecendo a
atuação do ofensor de direitos. A vítima, ou o patrimônio alvo, é escolhida previamente pelo ofensor, diante da vulnerabilidade que
apresenta. Cabe ao administrador, bem como à população, reduzir as oportunidades. Nesse sentido, a análise tática se apropria de
outra teoria criminológica: a Teoria da Atividade Rotineira (COHEN; FELSON, 1979) que vincula a atividade ofensiva às características
das vítimas em seu ambiente. Os delitos são praticados diante da oportunidade gerada pela exposição do produto desejado e pela
falta de vigilância de seus guardiões. Tal análise envolve, ainda, a possibilidade de prisão, julgamento e tempo de permanência no
sistema prisional. Como há grande chance do não funcionamento do sistema, as oportunidades e as chances de atuação são
potencializadas. Os administradores da segurança pública usam a análise do crime para reduzir as oportunidades, considerando as
atividades rotineiras das pessoas em seus territórios.
Outro aspecto importante na aplicação da Análise Criminal Tática é o uso de ferramentas de georeferenciamento e estatística
(descritiva e inferencial). Essas duas ferramentas são empregadas para identificar o padrão do crime e sua localização no território mancha criminal (JENKS, 1971; KRAAK, 1999; HALLISEY 2005). Para Paulsen, Bair e Helms (2010), a identificação do padrão do crime
não se confunde com análise de tendência (séries temporais). Na análise tática, não se emprega a análise de longo prazo. Importa
saber como e onde atuam os ofensores e as características de suas formas de atuação (modus operandi), bem como as características
de suas vítimas e produtos prediletos para apropriação indevida. Tem-se uma atenção quanto ao tempo e espaço. O analista criminal
tático, através da coleta de informações, tem a possibilidade de identificar o caminho traçado pelo criminoso para cometer crimes,
reconhece o comportamento geográfico de sua atuação, descreve o mapa geográfico de crimes com o mesmo padrão e traça a
jornada do crime.
Este tipo de expertise proporciona a alocação de recurso de maneira mais racional e eficiente para conter a atividade delituosa.
Através das informações de ações mais flagrantes, pode-se calcular a chance de um crime se repetir, com as mesmas características,
em uma localidade nas proximidades da identificação do padrão estudado. Contrariamente, ao se identificar e prender um
delinquente que atua, segundo o padrão de crime em evidência, tem-se uma redução da mancha criminal naquela localidade.
As informações produzidas pelos analistas táticos devem alimentar o trabalho quotidiano das patrulhas que trabalham nas ruas das
cidades, que devem ser capazes de modificar, diariamente, suas ações para inviabilizar a ação delitiva dos ofensores. Este tipo de
planejamento, que tem como suporte as informações advindas da análise tática, cabe ao analista criminal de operações.
2.2 Análise criminal de operações
Após conhecer as informações concebidas pelos diversos setores da segurança pública, o profissional que realiza a Análise de Criminal
de Operações deverá estudar os serviços policiais e verificar qual deles deve ser mais bem empregado para oferecer melhor
segurança para a sociedade. Os administradores do serviço policial devem decidir, com base científica, qual é a melhor operação que
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deverá ser empregada para conter o crime (GOTTLIEB, ARENBERG, SINGH, 1998). Os estudos que possibilitam o emprego da atividade
policial devem se iniciar pelo exame dos fatores externos que influenciam a atividade criminosa e afetam a organização e a
comunidade. Neste aspecto, há uma estreita relação entre a atividade de Análise Criminal Tática e a de Operações. Examinam-se as
demandas da população local, a atividade criminosa mais atuante e avalia-se qual deve ser a habilitação dos policiais para o
enfrentamento das condicionantes diagnosticadas.
Outros fatores devem ser incluídos nesse diagnóstico (GOTTLIEB, ARENBERG, SINGH, 1998), tamanho da área de atuação (território
geográfico e população), necessidade de efetivo, campo de atuação policial (habilidades), padrão de distribuição das atividades
policiais (escala de serviço) e limitações orçamentárias. Tais aspectos fazem parte do repertório da análise de atuação empresarial
do mundo privado, fazendo com que a atividade de administração de policiamento utilize as mesmas ferramentas já disponíveis no
mercado, bastando personalizá-las. Por outro lado, a oferta de serviços de segurança pública também deve passar pela escuta da
população demandante pelo serviço. Neste sentido, o uso de reuniões rotineiras, para conhecimento das reclamações mais
emergentes, deve fazer parte da prática de gestão, assim como serve, também, para prestação de contas do que foi realizado para
melhoria da segurança local.
Voltando-se para o estudo das condicionantes internas das organizações de segurança, a Análise Criminal de Operações realiza
estudos diagnósticos e de prognóstico da evolução da organização. Ela se ocupa com estudos que assessoram a tomada de decisões
quanto à ascensão na carreira, seleção, motivação, formação e requalificação, movimentação, uniformização, procedimentos
operacionais, qualidade de vida e trabalho, dimensionamento e concentração territorial, divisão de áreas de competência e plano
estratégico da organização.
As organizações envolvidas na segurança pública se particularizam em função do seu campo de atuação, quer seja como polícia
ostensiva ou investigativa, segundo sua previsão legal. Contudo todas fazem atividades que são convergentes, evitar e elucidar
crimes. A análise de operações, assim como a análise tática, é comum a todas. Mas seu emprego é mais potencializado numa
organização em função de sua especificidade. É o que ocorre no segmento de investigação de crimes, após a sua consumação. Neste
caso, emprega-se a Análise Criminal Investigativa, não tendo tanta utilidade a Análise Criminal Tática.
2.3 Análise criminal investigativa
Nesse particular, pode-se compreender que a busca de evidências e da materialidade do crime não se relaciona com a atividade de
administração. Porém é onde, mais uma vez, tem-se um forte viés de emprego das técnicas de gestão para alcançar os resultados
que tornarão possível chegar-se à elucidação de um fato criminoso. Após a ocorrência de uma ação delitiva, o paciente (vítima), ou
terceiros, aciona o serviço de pronto atendimento. A central de gerenciamento de crise registra o chamado e despacha o servidor
para conhecer, in loco, as características dos fatos. Constatando-se os elementos que configuram crime, são acionados outros
servidores para que se complete o atendimento. Notadamente, todo este procedimento é um processo comum às chamadas de
emergências, logo precisa estar bem definido e delineado.
A investigação se inicia e a coleta de evidências e provas (materiais e testemunhais) segue um rigor procedimental. No campo das
provas, existem protocolos regulados por outros órgãos externos aos do segmento da segurança pública (toxologia, medicina legal,
exames clínicos, balística, engenharia, entre outros). (GEBERTH, 2006). A busca pela confirmação da melhor hipótese que explique a
existência do crime é regulada por lei própria (BRASIL, 2015).
Para Boba (2013:60), inicialmente, a análise investigativa era referida como análise de profiling169. O profiling criminal, quando se
refere ao criminoso, tem diferentes compreensões. Pode ser reconhecido como perfil psicológico, perfil de personalidade criminosa,
perfil psicossocial ou perfil criminal. É uma referência dada ao conjunto de técnicas empregadas para identificar informações acerca
do local de crime, para fins de se determinar, através da evidências e testemunhos (quando existirem), o perfil de um autor
desconhecido. Esse profiling pode ser em relação aos indivíduos ou aos lugares – profiling geográfico. (KOCSIS, 2006, AINSWORTH,
2010, KONVALINA-SIMAS, 2012, TURVEY, 2012)
O que difere o estudo do profiling da Análise Criminal Investigativa é o fato do perfil do criminoso (profiling) contribuir para
identificação dos sujeitos na investigação, enquanto que os procedimentos de investigação transcendem o universo da identificação
particular de cada envolvido. Por outro lado, Turvey (2012) discorda deste posicionamento considerando que a lógica da investigação
induz que a identificação de perfis dentro da análise investigativa tem menor alcance do que o conjunto completo da elucidação de
materialidade e a autoria do delito. Num processo de gestão da investigação, pode-se aplicar a caracterização de perfil dos indivíduos,
bem como dos ambientes internos e externos do cenário do crime.
Notadamente, o ambiente da administração da investigação criminal envolve indivíduos (atores públicos e privados) com formação
bem diversificada, tendo cada um deles uma participação diferenciada no processo. Para determinação do perfil do agressor, algumas
agências evidenciaram a necessidade de caracterizar as personalidades dos autores de crimes de duas formas diferentes (TURVEY,
2012): organizado e não-organizado. O primeiro tipo está mais afeito aos crimes cometidos com planejamento e dirigido a “alvo
certo”. Já no segundo tipo, o crime é cometido sem que se tenha planejamento antecipado. Ocorre pelo fato de ter havido reação
por parte da vítima ou por ato deliberado ou acidental do criminoso. Essa classificação ocorreu em função da profissionalização do
corpo policial e da necessidade de aglutinar a análise do local de crime a fim de se ter um padrão como ponto de partida.
A importância de agregar conhecimento científico à atividade de gestão de segurança pública, principalmente no que diz respeito ao
modo como o processo de investigação é realizado, garante a possibilidade de se ter garantias e direitos preservados, evitando-se
erros. Nesse sentido, a Análise Criminal Investigativa busca um conjunto de métodos aplicados à elucidação criminal, unindo fatos,
pessoas e lugares para que se determinem as conexões entre os crimes. No que diz respeito ao lugar, o desenvolvimento do profiling
geográfico (ROSSMO, 1999; ROSSMO, LAVERTY e MOORE, 2005; ROSSMO, ROMBOUTS, 2008) vincula-se à necessidade de
conhecimento sobre o meio ambiente onde o crime ocorre. Parte-se do pressuposto da criminologia ambiental e o controle da forma
do ambiente construído. Neste ponto, tem-se uma interseção entre a compreensão do crime e o espaço.
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é uma forma de análise comportamental que se destina a auxiliar os investigadores a conhecer as características de sujeitos criminosos desconhecidos.
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O profiling geográfico tem outra funcionalidade que é a possibilidade de determinar a moradia de um criminoso desconhecido a
partir do local onde o crime ocorreu. Rossmo (1999) sustenta a teoria de que há um decaimento exponencial da probabilidade do
criminoso cometer um crime em um determinado lugar onde ele tem mais facilidade de transitar e cometer crimes e o seu ponto de
ancoragem (moradia, trabalho, etc.). Essa ideia baseia-se no princípio de que os criminosos buscam cometer crimes mais distante do
local onde residem. Obviamente, excluem-se os crimes de natureza familiar, cujo lugar é a própria residência.
O que se percebe é que existem teorias comprovadas que induzem a atuação científica da administração da atividade de segurança
pública. A aplicação do profiling geográfico serviria, também, para a escolha dos pontos de abordagens que a polícia realiza nas
cidades, ou para determinar o local onde instalar uma nova unidade policial, entre outras aplicações. A atuação da gestão da
segurança pública deve ter como base estudos que possibilitem atuar estrategicamente, quer seja pela aplicação adequada de
recursos ou pelo planejamento mais aprimorado das ações. Partindo desta premissa, é necessário que haja planejamento estratégico
das ações de segurança pública.
2.4 Análise criminal estratégica
A análise estratégica deve fazer parte do planejamento das ações de segurança (BOBA, 2013). Para a autora, a análise estratégica
deve se envolver com estudo de problemas que conduzem ao crime, bem como com as questões relativas aos padrões de longo
prazo e como as organizações do Estado e a Sociedade se comportam diante deles. Busca-se compreender as estruturas e os
procedimentos organizacionais diante das demandas para conter o crime. Silva (2015) aplicou a Teoria das Localidades Centrais
(CHRISTALLER, 1966) para avaliar se o crime obedecia ao mesmo padrão descrito por Christaller. Na teoria das localidades centrais,
espera-se que cidades de maior influência tenham mais recursos destinados às demandas da população; logo, se uma necessidade
não foi satisfeita em uma cidade de menor porte, esta seria contemplada em outra de porte maior e que exercesse influência sobre
a menor. Silva (2015) constatou a presença da rede de cidades e também uma rede de distribuição de serviços que se adequava aos
princípios enunciados. Quanto à criminalidade, esta tinha uma quantidade de crimes que se espalhavam de forma muito volumosa
em cidades com até cem mil habitantes, porém não tinha o mesmo comportamento esperado, segundo a teoria das cidades centrais.
Concluiu que este volume de crimes não se explicava pelo efeito da centralidade, mas era um fator importante para o planejamento
estratégico de formulação de políticas públicas de segurança.
Essa aplicação conduz bem os fatores que motivam a aplicação da Análise Criminal Estratégica. Através dela, podem-se determinar
padrões de crimes que só são perceptíveis com séries acima de seis meses. Para estudos estratégicos, é necessária a aplicação de
métodos adequados para a compreensão dos fenômenos de massa e seu comportamento ao longo do tempo. O uso de métodos
quantitativos oferece técnicas analíticas para compreender a evolução de crimes que atentam contra a vida, a liberdade e o
patrimônio. É possível analisar a incidência de crimes e os aspectos demográficos, socioeconômicos, geográficos, étnicos, mudanças
sociais, entre outros. Este tipo de análise serve para planejar o futuro da organização e prever o desenvolvimento da atividade
criminosa nos territórios.
As análises temporais de logo prazo são úteis para se determinar a formação de territórios conflagrados pelo crime. Pode-se medir a
aderência do crime a determinadas áreas, cidades, regiões, estados e países, buscando compreender a predominância desses crimes
ao longo do tempo (horário, diário, semanal, mensal e anual), a partir dos hotspots (pontos quentes) (JENKS; CASPALL, 1971). A
aplicação de técnicas de mapeamento da criminalidade bem como de outras variáveis (demográficas, econômicas, etc.) conduzem a
compreensão de aderência da criminalidade em certos lugares. Isto ajuda na análise de problemas, na investigação e na avaliação
das respostas a tais necessidades.
As respostas aos problemas, que se manifestam de forma persistente e cuja solução demanda ações de longo prazo, são evidenciadas
a partir da análise estratégica. A partir de estudos estratégicos, a administração da segurança pública pode planejar o remanejamento
de efetivo, construir novas sedes de unidades operacionais, incorporar serviços para atender demandas específicas, mudar
tecnologias de emprego operacional, propor construção de órgão de natureza não policial e buscar soluções diversas das adotadas
pelo segmento de segurança. O planejamento estratégico, como base da Análise Criminal Estratégica, conduz à feitura de orçamentos
direcionados aos objetivos organizacionais futuros nas corporações que lidam diretamente com a segurança.
É necessário conhecer a manifestação estrutural da criminalidade e fazer um plano adequado para controle e minimização de danos
para a sociedade. O plano estratégico necessita conhecer o espalhamento do crime e como ele se organiza e se estrutura nos
territórios. Para tanto, aplica-se a análise estratégica e, de forma mais detalhada, a análise de inteligência para que se conheçam as
diversas conexões que o crime atua em determinados espaços e comunidades.
2.5 Análise criminal de inteligência
Análise de inteligência é imprescindível para o serviço de segurança pública. É necessário separar a atividade de inteligência de Estado
e a inteligência de segurança pública. A Inteligência de Estado se incumbe de realizar as atividades de inteligência que são necessárias
para o estabelecimento de relações entre Estados-nação e segurança nacional. Comumente, agregam serviços de inteligência
militares e civis e se reportam, diretamente, aos presidentes de cada país. A inteligência de segurança pública se estrutura de forma
diferenciada da inteligência de Estado, tendo como foco a investigação de crimes que também se manifestam de forma diferenciada
(SILVA, 2015). Para Silva (2015), o serviço de inteligência de segurança pública se estrutura em múltiplas agências (Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Sistema Prisional) que, no entanto, trabalham de forma
independente na maioria de suas ações ou análises. Ainda há setores específicos, dentro da estrutura da inteligência do Estado, que
se encarregam do segmento de segurança pública.
Outro aspecto importante que se deve destacar é a separação entre o serviço de Inteligência de Segurança Pública e o Serviço de
Investigação presentes nas Circunscrições Policiais (Delegacias de Polícia). O serviço de inteligência tem aplicação direta na elucidação
de cadeias criminosas (crime organizado e crime estruturado) e de como o crime está estruturado, ou organizado, no território, ou
entre os indivíduos na sociedade. Cabe ressaltar que existe distinção entre crime organizado e crime estruturado. Segundo Newton
(2011, p. 1), não existe uma definição precisa do que é crime organizado até hoje. As definições que são dadas baseiam-se em crime
de conspiração de duas ou mais pessoas que burlam leis em benefício próprio. Mas há uma imprecisão quanto ao dano e sua
extensão. Para este trabalho, será definido como crime organizado aquele praticado por um conjunto de pessoas que integram a
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estrutura pública e a privada (em uma ou nas três esferas de governo: executivo, legislativo e judiciário), cometendo crimes que
envolvam grande soma de dinheiro. Eles atuam de forma organizada, pilhando o patrimônio público (crime de colarinho branco) e/ou
agindo de forma fraudulenta, dilapidando o patrimônio privado e lesando grande quantidade de pessoas. O produto do crime é
aplicado em outras localidades (lavagem de dinheiro), retornando como se fosse lícito. Normalmente, têm apoio do sistema
financeiro e contam com a estrutura pública para prover a defesa e o cumprimento de penas brandas. Não é comum o emprego de
violência no crime organizado, notadamente no Brasil. Newton (2011) notifica crime organizado aquele que possui natureza diversa,
a exemplo do tráfico de armas, pessoas, drogas, terrorismo etc. Os criminosos atuam em segmentos específicos, formando facções
dentro da cadeia criminosa. Essas facções se especializam em objetos e objetivos diferentes.
O crime estruturado, ou crime de bando, é aquele que envolve uma grande quantidade de pessoas e está presente em diversos
territórios. Atuam de maneira violenta e praticam crimes contra instituições comerciais, financeiras, homicídios, tráfico e distribuição
de drogas, prostituição local etc. Os criminosos se estruturam em grupos (quadrilhas) e agem com apoio de gangues de ruas. Essas
gangues se formam dentro das cidades, demarcando territórios e são identificadas por meio de símbolos (tatuagem), vestimentas e
gestos. Comumente, o crime estruturado emprega violência exacerbada e se organiza nas cidades segundo sua organização dentro
do sistema prisional.
Cabe ao analista de inteligência conhecer essa realidade e produzir conhecimento para auxiliar os administradores da segurança
pública a encontrar uma melhor solução para o problema da segurança pública que se torne persistente no território. No segmento
do crime organizado, tem-se uma atuação mais hegemônica dos serviços de inteligência federais (Ministério Público e Policia
Federal). Nas ações do crime estruturado, tem-se maior volume de atuação dos órgãos de inteligência dos estados.
Outro fator importante é a atuação do serviço de investigação policial no interior das delegacias. Não se pode confundir a atuação
de oficiais de polícia judiciária (policial civil) com os agentes de inteligência. Os primeiros usam o conhecimento de investigação para
elucidar autoria e materialidade de crimes já ocorridos (Análise Criminal Investigativa), já os agentes de inteligência mapeiam a
atividade criminosa e alimentam de informações os gestores para atuarem estrategicamente e para desencadearem atuações
pontuais da polícia ostensiva e repressiva contra alvos identificados. O objetivo da inteligência é quebrar a cadeia criminosa e reduzir
estruturalmente o crime. A atividade da investigação policial é elucidar um crime específico. As ferramentas usadas pelos agentes de
inteligência e investigação são parecidas, contudo o objetivo de sua aplicação é bastante diferente.
O analista de inteligência se apropria de grande massa de dados (big date), utiliza ferramentas de vínculo, rastreamento de
posicionamento georeferenciados de pessoas e veículos, realiza escuta telefônica (permitida por lei) (VALENTE, 2008), dados
financeiros, sociais, criminais, entre outros. Tudo voltado para conhecer a cadeia criminosa na sua amplitude e capilaridade, inclusive
multinacional. Já o analista criminal de inteligência tem uma abrangência limitada à análise do crime na sua extensão local e regional,
quando se tratar de agências locais. Nos casos de crimes que ocorrem em territórios diferenciados, ou têm repercussão internacional,
o analista deve trabalhar em rede. Uma peculiaridade da análise criminal de inteligência, assim como das unidades de inteligência, é
o trabalho em rede. A rede favorece a tramitação de certo nível de informação, possibilitando a difusão do conhecimento, embora
seja esse conhecimento difundido de forma seletiva e conveniente para as agências.
A difusão do conhecimento de segurança pública é uma das formas de popularizar o que ocorre de maneira pública, mas, quando
organizada e sistematizada, pode gerar sentimentos coletivos diferenciados. Para realizar uma difusão mais adequada e
sistematizada dessa informação, o administrador da segurança pública utiliza as ferramentas da Análise Criminal Administrativa.
2.6 Análise criminal administrativa
Embora o nome seja pouco convencional para os moldes a que se propõe a atividade, este tipo de análise tem o papel de garantir a
produção do conhecimento sobre segurança pública na medida de sua demanda. Bruce (2012) e Boba (2013) definem a Análise
Criminal Administrativa como sendo o processo de filtragem dos resultados decorrentes da atividade de segurança pública que é
devidamente dirigida aos chefes de polícia, aos administradores públicos, aos empresários, à população e à imprensa. O contexto do
“filtro” das informações não se produz pelo fato de negar o dado de forma deliberada, para os autores, tal procedimento decorre da
necessidade de encaminhamento de uma informação precisa para tomada de decisão. Assim, não tem relevância para um prefeito
ou para um governador saber, nominalmente, quais criminosos atuam em determinadas ruas de um bairro. Essa informação não tem
valor decisório para eles, mas é de extrema relevância para os policiais que atuam nas ruas e precisam conhecer, de forma
pormenorizada, quem são os indivíduos que podem oferecer riscos para a população e para o policiamento. Por outro lado, o policial
que trabalha em determinadas ruas do bairro não tem autoridade decisória para saber da necessidade de licitação de novos veículos
em função da idade de uso da frota.
O analista administrativo deve produzir informações fidedignas para o público alvo e que tem necessidade da informação para tomar
decisões. Nesse sentido, Gottlieb, Arenberg e Singh (1998) descrevem dois alvos principais para a difusão da informação de segurança
pública: o primeiro: fornecer informações que serão utilizadas ou servirão para atuação de outras pessoas; e, segundo: para melhorar
a comunicação entre as pessoas, dentro e fora da organização.
Os canais para difusão da informação são diversos. Para o público interno, a informação pode ser difundida através de boletins
informativos e relatórios circunstanciados. No caso de informações táticas, os relatórios devem ser diários e discutidos com os demais
analistas. Já os relatórios estratégicos devem trazer informações relevantes para o planejamento futuro da organização. Para difusão
do público externo, o analista administrativo deverá expor os resultados da atividade de segurança pública em seminários e encontros
que busquem dados sobre os fatos que precisam de informações qualificadas.
São atividades do analista criminal administrativo: treinamento sobre técnicas de análise criminal, acompanhamento de informações
produzidas por outras agências de análise criminal, registro de informações sobre o sistema prisional, inclusive dos reclusos que são
liberados por indultos ou outro tipo de liberdade (inclusive término de cumprimento de pena), informações sobre condenações do
sistema judiciário, expedição diária, semanal, mensal e anual de padrões de crime, preparação do anuário estatístico das atividades
de segurança pública. O serviço do analista administrativo é fazer a interface entre o público interno e externo das organizações de
segurança pública.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS VISANDO O FUTURO DA ANÁLISE CRIMINAL
A Análise Criminal é um conhecimento emergente que ainda não tem uma área de conhecimento específica para ser enquadrada.
Sua especificidade é, conforme se vê nas diversas exposições do texto, muito próxima do campo da Administração Pública. Tanto no
que diz respeito ao tema, problemática, objeto, objetivos e métodos. O emprego da Análise Criminal, a partir do seu conjunto de
saberes, deve contribuir para o aprimoramento das atividades de gestão da segurança pública no Brasil. Tal constatação se dá pela
evolução do emprego deste corpo de conhecimento em outros países.
Esse corpo de conhecimento ainda não está devidamente sistematizado para ser incorporado na formação dos agentes da segurança
pública. Ainda é preciso desenvolver tecnologias de gestão com base nesse corpo de conhecimento, a exemplo de software e
hardware que possam incorporar as realidades locais. Cada tipo de análise carece de conhecimentos e ferramentas específicas para
atuação, nesse sentido, será preciso desenvolver mais pesquisas nessa nova área do saber. O tema tem uma relevância emergente,
pois a incipiência científica poderá produzir atraso na sistematização de novas tecnologias.
O futuro da Análise Criminal depende do quanto a academia, o poder público e a iniciativa privada contribuam para seu
desenvolvimento. Notadamente, tem-se pouca produção científica que trata do tema no Brasil. Obras esparsas em língua portuguesa
(SILVA, 2015) demonstram parte deste conhecimento. Grande parte está em outros idiomas. É preciso dar ênfase e visibilidade às
novas pesquisas da área, para que elas possam se desenvolver e melhorar a administração da segurança pública no Brasil.
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RESUMO
A desigualdade de género é universal, contudo existem variações transnacionais e regionais na sua extensão. Por outro constata-se
uma crescente compreensão de que a igualdade do género é precursor essencial para promover o desenvolvimento. Para além de
ser fundamental para a equidade e para desenvolvimento, a falta de igualdade de gênero entre mulheres e homens, implica que os
recursos humanos não estão sendo aproveitados no para o desenvolvimento da economia e sociedade em geral. Em termos
económicos, a igualdade de significa amplamente utilizar todos - homens e mulheres – como um património para a construção de
desenvolvimento através de Educação, investigação, inovação e empreendedorismo. Assim, considerando a importância da
igualdade de género para o desenvolvimento sustentável, esta apresentação visa compreender as diferenças de género no
desenvolvimento dentro do contexto Português. Estudos sobre o desenvolvimento regional estão (ainda) em falta. Basicamente, as
questões de género no desenvolvimento regional são múltiplas. Esta apresentação procura respostas através da compilação de
estudos de género disponíveis e discussões sobre o desenvolvimento sustentável em Portugal. Focalizando sobre as mulheres ao
longo dos aspetos de integração política, fuga de cérebros e condições de trabalho. Para isso, examinam-se quais os fatores que
minam as diferenças e identificam-se quais os desafios na construção e progresso em direção à igualdade de género.
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RESUMO
O empreendedorismo é um fenómeno global de grande interesse económico e científico sendo muitos os conceitos e interpretações
que podem ser considerados para o estudo do fenómeno. Por exemplo, a realização de uma análise que considere a atuação das
mulheres em atividades empreendedoras e que observe as diferenças entre os géneros contribui para uma melhor compreensão do
fenómeno como um todo. Assim como considerar o empreendedorismo em economias com diferentes níveis de rendimento. Com
isto, o presente trabalho tem como objetivo identificar e quantificar os fatores que influenciam o empreendedorismo, por género,
em países com diferentes níveis de rendimentos, tentando perceber quais os principais desafios enfrentados durante a atividade
empreendedora em diferentes contextos. Para a realização das análises foram estudadas 107 economias - divididas de acordo com
os seus níveis de rendimento – utilizando dados secundários que se encontram disponíveis publicamente e são provenientes do
Global Entrepreneurship Monitor. Para essas economias, ao longo de 9 anos, foi aplicada a metodologia econométrica de dados em
painel. Verificou-se que a atividade empreendedora é distinta consoante o género e o nível de rendimento da economia. Através da
análise de dados de painel foi possível identificar e quantificar os fatores que influenciam, de forma positiva ou negativa, o
envolvimento, de cada um dos géneros, em particular as mulheres, em atividades empreendedoras. Os resultados apresentam
conhecimentos que podem ser utilizados para uma melhor compreensão do empreendedorismo como um todo, assim como quais
medidas podem ser implementadas para estimular o fenómeno, por género, em países que apresentam diferentes realidades e
contextos.
Palavras-chave: Dados em painel, empreendedorismo, género, rendimento,

GENDER AND ENTREPRENEURSHIP: FACTORS OF IMPACT ON ECONOMIES WITH DIFFERENT LEVELS OF INCOME
ABSTRACT
Entrepreneurship is a global phenomenon of great economic and scientific interest and many concepts and interpretations can be
considered for the study of the phenomenon. For example, conducting an analysis that considers the performance of women in
entrepreneurial activities and observing gender differences contributes to a better understanding of the phenomenon as a whole. As
well as considering entrepreneurship in economies with different levels of income. The objective of this study is to identify and
quantify the factors that influence entrepreneurship, by gender, in countries with different levels of income, trying to understand
the main challenges faced during the entrepreneurial activity in different contexts. In order to carry out the analyzes, 107 economies
were studied - divided according to their income levels - using secondary data that are publicly available and come from the Global
Entrepreneurship Monitor. For these economies, over 9 years, the econometric methodology of panel data was applied. It was
verified that the entrepreneurial activity is different according to the gender and the income level of the economy. Through the
analysis of panel data, it was possible to identify and quantify the factors that influence, in a positive or negative way, the involvement
of each gender, particularly women, in entrepreneurial activities. The results present knowledge that can be used to better
understand entrepreneurship as a whole, as well as what measures can be implemented to stimulate the phenomenon, by gender,
in countries that present different realities and contexts.
Keywords: Panel data, entrepreneurship, gender, income

1. INTRODUÇÃO
O empreendedorismo apresenta-se como um tema em destaque na economia atual tratando-se de um fenómeno global. É pela sua
repercussão económica internacional, a geração de novos negócios e ideias e o seu impacto na criação de emprego que se apresenta,
também, como um tema de grande interesse científico. O empreendedorismo surgiu ainda no século XVII, porém foi a partir dos
trabalhos do economista Joseph Schumpeter (nas décadas de 1940 e 1950) que o fenómeno veio a ser notado como influente no
desenvolvimento económico por promover, nomeadamente, a inovação (Nakagawa & Costa, 2009; Cicconi, 2013).
O empreendedorismo pode ser definido como um processo dinâmico que envolve mudanças, criação e visão para a implementação
e desenvolvimento de soluções criativas com novas ideias (Kuratko, 2016). Adicionalmente, a discussão sobre a relação entre o
empreendedorismo e temas mais amplos, como o desenvolvimento dos países, destaca a importância da temática para a geração de
empregos e para o desenvolvimento económico e social (Carpintéro & Bacic, 2001). De acordo com Carree e Thurik (2010), o impacto
positivo do empreendedorismo sobre o crescimento de empregos e do Produto Interno Bruto (PIB) já foi notado por muitos
economistas e políticos vindo a ser dada uma maior atenção ao papel do empreendedorismo no funcionamento dos mercados.
Também o estudo dos fatores que influenciam nas taxas de atividade empreendedora se tornou um assunto relevante para
economistas, investigadores e políticos, na maioria dos países, a partir do momento em que o empreendedorismo foi considerado
influente no desenvolvimento, crescimento e inovação dos mercados (Bañón & Lloret, 2016).
O empreendedorismo caracteriza-se como um fenómeno social que difere de um país para outro em termos de interpretação e
participação, mesmo que possua a mesma definição (Letaifa & Primard, 2016). De facto, as condições às quais os indivíduos estão
expostos sejam elas mais ou menos adversas, dependendo de cada contexto em particular, influenciam o empreendedorismo de
diferentes formas (Porfírio, Carrilho, & Mónico, 2016). Assim, “compreender o papel desempenhado pelos fatores sociais, culturais
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e económicos no empreendedorismo é a chave para compreender a forma de incentivar a cultura e o comportamento
empreendedor” (Bañón & Lloret, 2016, p.10).
Face ao exposto, e tendo em consideração o contexto no qual a atividade empreendedora se insere, pretende-se, com este trabalho
de investigação, abordar a problemática relacionada com o género e os fatores que influenciam o empreendedorismo em países que
apresentam diferentes níveis de rendimento. Trata-se de uma temática ainda não muito explorada na perspetiva agora proposta e,
além disso, relevante pela possibilidade de servir como base para a definição de políticas de incentivo ao empreendedorismo,
nomeadamente para as mulheres e para cidadãos de economias em diferentes estágios de desenvolvimento.
A realização de estudos com base no género, em investigações no campo do empreendedorismo, mostra-se importante pelo facto
das mulheres estarem a criar cada vez mais empresas, ainda que representem uma menor percentagem no conjunto dos
empreendedores (Machado, Hoeltgebaum, & Gouvea, 2008). Ou seja, o género feminino tem participado ativamente na geração de
emprego e rendimento em diversos países e vem desempenhando um papel cada vez mais ativo na sociedade. No entanto, existem
evidências de que as mulheres enfrentam desvantagens em relação aos homens quanto se trata de empreender (Silveira & Gouvêa,
2008). De acordo com Román e Brändle (2016), tradicional e historicamente, a imagem do empreendedor, assim como suas
competências e habilidades, acompanha a figura masculina. De acordo com os autores, a ferramenta mais útil para a eliminação das
barreiras que limitam o envolvimento das mulheres com atividades empreendedoras é a superação de estereótipos. Logo, a
realização de estudos que analisem e interpretem o fenómeno do empreendedorismo, com base no género, contribuem para que
haja um maior entendimento sobre a temática e, assim, uma procura pela identificação e execução de políticas e medidas que
minimizem as diferenças entre homens e mulheres no envolvimento com a atividade empreendedora.
Assim, para a realização de um trabalho de investigação que considere as diferenças existentes entre os géneros e o
empreendedorismo considera-se que dado tratar-se de um fenómeno que pode ser observado a uma escala global, se torna relevante
analisa-lo de uma forma que considere os diferentes contextos económicos, níveis de rendimento e desenvolvimento e também
localização geográfica. Face ao exposto, este trabalho trata o empreendedorismo num contexto internacional e procura considerar
os diferentes fatores que poderão influenciar o fenómeno, por género, em diferentes realidades. Dessa forma, ao conhecer tais
fatores e a forma como influenciam o empreendedorismo em economias com diferentes níveis de rendimento torna-se mais real e
eficaz a possibilidade de aplicar as medidas mais adequadas a cada uma das realidades estudadas.
Para atingir o objetivo desta investigação, ou seja, identificar e quantificar os fatores que influenciam o empreendedorismo por
género em países com diferentes níveis de rendimento é utilizada informação provenientes do Global Entrepreneurship Monitor
(GEM). O GEM estuda as implicações e causas do comportamento empreendedor em diferentes economias mundiais (Minniti &
Nardone, 2007). O programa foi criado em 1999 para medir as diferenças no nível de atividade empreendedora entre países, analisar
a relação sistemática entre o crescimento económico nacional e o empreendedorismo, propor políticas que possam auxiliar o
aumento do nível de atividade empreendedora nacional e, também, desvendar fatores que conduzam a um nível superior de
empreendedorismo (Minniti & Arenius, 2003). Tendo em conta a origem dos dados estatísticos, o conceito de empreendedorismo
que será utilizado neste trabalho é o proposto pelo GEM. Este define empreendedorismo como “’qualquer tentativa de novos
negócios ou criação de novas empresas, tais como emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a expansão de uma
empresa já existente, seja por um indivíduo, uma equipa de pessoas, ou por um negócio estabelecido” (Global Entrepreneurship
Monitor [GEM], 2016).
Para identificar e quantificar a influência dos fatores que possuem alguma forma de impacto no empreendedorismo feminino e
masculino nos diferentes cenários estudados, estimam-se modelos econométricos de dados em painel. Tais modelos são adequados
para esta análise pois permitem estimar modelos em que as bases de dados combinam características das séries temporais com
dados em corte transversal. Neste caso em particular, o modelo econométrico de dados em painel permite que as variáveis estudadas
(fatores de influência e impacto) sejam observadas por nível de rendimento ou por continente e ao longo do tempo. Dessa forma, é
feita uma análise tanto no tempo quanto no espaço.
O trabalho encontra-se dividido em duas secções. Com a primeira apresenta-se a base de dados utilizada, o Global Entrepreneurship
Monitor, as variáveis estudadas e a metodologia usada na realização do trabalho. A adoção do método de análise econométrica de
dados em painel justifica-se pela possibilidade de estimar modelos com séries de dados longitudinais em que se seguem os mesmos
indivíduos ao longo do tempo (Arellano, 2003; Hsiao, 2014). Neste caso concreto, um total de 107 economias, localizadas por todo o
globo, são observados ao longo dos 9 anos que medeiam o período de 2007 a 2015. Na segunda realiza-se a apresentação dos
resultados da estimação dos modelos de dados em painel e a sua discussão,. O trabalho termina com a apresentação das conclusões.

2. VARIÁVEIS EM ESTUDO E MÉTODO DE ANÁLISE
A análise das variáveis que possuem impacto na opção de homens e mulheres pela atividade empreendedora, em especial na opção
das mulheres que (factualmente) são as que menos participam em tal atividade, e a influência de tais variáveis em países com
diferentes níveis de rendimento e localizados em diferentes continentes, é a questão central deste trabalho. Pretende-se identificar
e quantificar o impacto de um conjunto de fatores individuais (aspirações, atitudes e perceções) e nacionais (ambiente empresarial
ao nível de cada economia), no âmbito geográfico de 107 países (mais ou menos desenvolvidos) localizados nos 5 continentes. Para
atingir tal objetivo - e dada a intenção de identificar e a quantificar o fenómeno em estudo - aplicar-se-á uma metodologia de análise
quantitativa. Tal análise irá focar-se na problemática do empreendedorismo feminino, tentando perceber a diversidade do fenómeno
em países com diferentes níveis de rendimento e contextos geográficos (que, consequentemente, são, também contextos culturais,
sociais e legais distintos)
A base de dados utilizada para atingir tal objetivo é uma base de dados secundária obtida internacionalmente, de forma consistente
e coerente, para todas as economias em análise pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM). O estudo pesquisa possui um âmbito
geográfico definido, mesmo que bastante extenso pela grande quantidade de países abordados. O estudo possui também um âmbito
temporal definido, abrangendo um período que vai do ano de 2007 a 2015. A análise das variáveis está direcionada para os resultados
obtidos para o empreendedorismo feminino, mesmo que para tal seja realizada a comparação com o empreendedorismo masculino.
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A fim de identificar e quantificar os fatores de maior influência para o envolvimento das mulheres na atividade empreendedora será
aplicada a metodologia econométrica de dados em painel, dada a análise temporal e geográfica que se irá realizar em simultâneo.
2.1 Base de dados e variáveis em estudo
A fim de alcançar o objetivo deste trabalho – abordar os temas do género e empreendedorismo no mundo identificando e
quantificando os seus principais fatores de impacto em economias com diferentes níveis de rendimento e em diferentes continentes
– serão utilizados dados secundários que se encontram disponíveis publicamente e que são provenientes de fonte de informação
externa. A análise empírica da problemática tem com base os dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), disponíveis na página
eletrónica: http://www.gemconsortium.org/. Em todo o planete, o GEM é o maior estudo relativo ao empreendedorismo (Tsyganova
& Shirokova, 2010) e retrata as características multifacetadas do fenómeno, reconhecendo o comportamento dos indivíduos e
também a sua interação com o ambiente (Kelley et al., 2015).
Em 1999, e com o patrocínio da Fundação Kauffman, o projeto GEM foi iniciado pelo Basbon College e pela London Business School
com os mesmos objetivos que apresenta na atualidade. O GEM foi concebido com o fim de descobrir fatores que influenciam positiva
ou negativamente a atividade empreendedora, fornecer uma plataforma que possibilite a avaliação da medida em que o
empreendedorismo influencia o crescimento económico e definir medidas políticas com a finalidade de impulsionar a capacidade
empreendedora numa economia (Kelley et al., 2015). Além de examinar as relações existentes entre o empreendedorismo, o
desenvolvimento económico e o crescimento de cada economia nacional, o GEM examina também as relações existentes entre o
empreendedorismo, valores e atitudes. (Coduras, Clemente, & Ruiz, 2016). O GEM estuda ainda, as implicações e causas do
comportamento empreendedor em diferentes países no mundo (Minniti & Nardone, 2007). De facto, “o projeto GEM é uma das
investigações mais relevantes para a análise da atividade empreendedora” (Alvarez et al., 2012, p.383). Desta forma, na base de
dados que disponibiliza publicamente é possível recolher uma grande quantidade de informação relacionada com o
empreendedorismo em diversos países distribuídos por todo o globo. Os dados apresentam-se de forma organizada e estão
disponíveis para que investigadores realizem estudos académicos e científicos sobre a temática. Assim, a base de dados
disponibilizada pelo GEM enquadra-se, perfeitamente, no objetivo proposto para a realização deste trabalho de investigação
quantitativo.
Além dos dados obtidos pelo GEM, que caracterizam a grande maioria dos dados utilizados neste trabalho, foram utilizados, também,
informações provenientes da base de dados do Banco Mundial. Um total de 28 variáveis compõe a análise realizada neste trabalho,
sendo que 26 foram definidas de acordo com os dados disponíveis no GEM e outras 2 foram acrescentadas para uma análise mais
completa das condições económicas no contexto dos países em análise, sendo provenientes da base de dados disponibilizada pelo
Banco Mundial. Das variáveis recolhidas no GEM, três constituem as variáveis que se pretende explicar. Estas variáveis são a taxa de
atividade empreendedora (TEA), a taxa de atividade empreendedora feminina (TEAf) e a taxa de atividade empreendedora masculina
(TEAm) e apresentam-se identificadas e explicadas na Tabela 1.
Tabela 10: Identificação e definição das variáveis dependentes.
Variável

Descrição da variável
Variáveis Dependentes (explicadas)

TEA

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que são
empreendedores nascentes ou proprietários-gerentes de um novo negócio (empresa)

TEAm

Percentagem da população masculina com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que
são empreendedores nascentes ou proprietários-gerentes de um novo negócio (empresa)

TEAf

Percentagem da população feminina com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que
são empreendedores nascentes ou proprietários-gerentes de um novo negócio (empresa)

Na Tabela 2 apresentam-se as variáveis que poderão ter impacto sobre as três variáveis independentes, em particular, aquelas que
medem a atividade empreendedora feminina e masculina. Essas variáveis dividem-se por quatro categorias: (i) variáveis relacionadas
com aspirações; (ii) variáveis relacionadas com atitudes e perceções; (iii) variáveis relacionadas com o ambiente empresarial da
economia; e, (iv) outras variáveis macroeconómicas. O período temporal analisado corresponde ao período entre o ano de 2007 e o
ano de 2015, sendo que, para algumas das variáveis utilizadas, não há dados para todos os períodos de tempo, assim como nem
todas as variáveis estão disponíveis para algumas economias, tratando-se, portanto, de um painel desequilibrado de dados.
Tabela 11: Identificação e definição das variáveis independentes (explicativas).
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Variável

Descrição da variável
Variáveis Independentes (explicativas)

A - Variáveis relacionadas com aspirações

Crescimento

Percentagem da população que inicia um novo negócio (TEA) que espera empregar pelo
menos cinco funcionários até 5 anos após o início da atividade empresarial

Produto

Percentagem da população que inicia um novo negócio (TEA) que indica que o seu produto ou
serviço é novo (inovador), pelo menos para alguns clientes

Internacional

Percentagem da população que inicia um novo negócio (TEA) que indica que pelo menos 25%
dos clientes são clientes externos à economia

B - Variáveis relacionadas com atitudes e percepções

Capacidades

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que acredita ter
as habilidades/competências e conhecimentos necessários para iniciar um novo negócio
(empresa)

Conjuntura

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que percebe a
existência de boas oportunidades para iniciar um negócio (empresa) na àrea onde vive

Empreendedores

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que conhece
pessoalmente alguém que iniciou um negócio (empresa) nos últimos dois anos

Medo

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que encara de
forma positiva as oportunidades e que indica que o medo do fracasso impede a criação de um
novo negócio

Intençao

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que pretendem
iniciar um novo negócio dentro de três anos

Carreira

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que concorda
com a afirmação de que no seu país a maioria das pessoas consideram a atividade
empresarial como uma escolha de carreira desejável

Status

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que concorda
com a afirmação de que no seu país, empresários bem sucedidos possuem um estatuto social
elevado

Midia

Percentagem da população com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos que concorda
com a afirmação de que no seu país os meios de comunicação social transmitem notícias
sobre atividades empresariais bem sucedidas

Tabela 2: Identificação e definição das variáveis independentes (explicativas) (continuação).
Variável

Descrição da variável
Variáveis Independentes (explicativas)

C - Variáveis relacionadas com o ambiente empresarial da economia
(medidas continuamente de 1 a 5, com o valor 1 a indicar um menor valor para o indicador e 5 um valor mais
elevado)
Financiamento

Indicador que mede o grau de disponibilidade de recursos financeiros (incluindo subsídios)
disponíveis na economia para as pequenas e médias empresas (PMEs)

Governo

Indicador que mede o grau em que as políticas públicas apoiam o empreendedorismo (criação
de novas empresas e negócios na economia)

Burocracia

Indicador que mede o grau em que as políticas públicas de apoio ao empreendedorismo
(criação de novas empresas e negócios na economia) são neutros ou encorajam novas PMEs

Programas

Indicador que mede o grau de presença e a qualidade dos programas que assistem
directamente as PMEs em todos os níveis de governo (nacional, regional, municipal)

Escola

Indicador que mede o grau em que a formação para a criação ou gestão de PMEs é
incorporada dentro do sistema de educação e formação ao nível do sistema de educação
primário e secundário

Formação

Indicador que mede o grau em que a formação para a criação ou gestão de PMEs é
incorporada dentro do sistema de educação e formação ao nível do sistema de ensino superior

I&D

Indicador que mede o grau em que a investigação e o desenvolvimento nacional conduzem as
novas oportunidades comerciais e estão disponíveis para as PMEs

Apoio

Indicador que mede o grau de presença de direitos de propriedade e a existência de
instituições legais e de avaliação que apoiam ou promovem as PMEs

Dinamismo

Indicador que mede o grau de dinamismo empresarial existente anualmente na economia, ou
seja, o grau de mudança empresarial registado de ano para ano

Abertura

Indicador que mede o grau em que as novas empresas são livres para entrar em mercados
internacionais existentes

Infraestruturas

Indicador que mede o grau de facilidade de acesso a recursos físicos/infraestruturas comunicações, serviços públicos, transporte, terra ou espaço - a um preço que não discrimina
as PMEs

Cultura

Indicador que mede o grau em que as normas sociais e culturais incentivam ou permitem
ações que conduzem à realização de novos métodos de negócio ou atividades empresariais

D - Outras variáveis macroeconómicas
GDPpc

Produto Interno Bruto (rendimento) per capita (dólares americanos a preços correntes)

Desemprego

Percentagem da população desempregada na economia

2.2 Economias em análise e desagregação por nível de rendimento
No âmbito geográfico, o objeto de estudo definido para a análise é constituído por um total de 107 países localizados nos 5
continentes: África, América, Ásia, Europa e Oceania. A fim de organizar as informações e, também, direcionar o estudo para alcançar
o objetivo proposto, os países serão agrupados de acordo com o seu nível de rendimento sendo utilizada, para o efeito, a classificação
do Banco Mundial, a qual distingue os países em economias de alto, médio-alto, médio-baixo e baixo rendimento (World Bank, 2016)
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O rendimento nacional bruto per capita dos países, à escala mundial, é calculado pelo World Bank Atlas Method (World Bank, 2016).
As economias de alto rendimento são definidas como aquelas que possuem um rendimento nacional bruto per capita igual ou
superior 12.476 dólares americanos. As economias de médio-alto rendimento possuem um rendimento nacional bruto per capita
menor que 12.476 e superior a 4.035 dólares americanos. Economias de rendimento médio-baixo apresentam um rendimento
nacional bruto per capita menor que 4.035 e maior que 1.025 dólares americanos enquanto as economias classificadas como
possuindo um rendimento baixo possuem um rendimento nacional bruto per capita de igual ou inferior a 1.025 dólares americanos
(World Bank, 2016). Note-se que o termo país, utilizado neste trabalho, é o mesmo definido pelo Banco Mundial, que considera um
país como qualquer território para o qual haja estatísticas, sociais ou económicas, distintas não implicando independência política e
sendo país utilizado como sinónimo de economia (World Bank, 2016). Por outro lado, pelo facto de as economias em estudo estarem
presentes em diferentes continentes este estudo possui um âmbito global que permite que o empreendedorismo feminino seja
estudado em diferentes realidades geográficas, políticas, sociais, legais e económicas.
2.3 Metodologia de dados em painel
A fim de identificar e quantificar quais os fatores que podem estar na origem da atividade empreendedora feminina (contrapondo
com a atividade empreendedora masculina) em países com diferentes níveis de rendimento e em diferentes continentes, foi aplicada
a metodologia econométrica de dados em painel. Para a estimação dos modelos é utilizada informação para os 107 países abordados
num período de tempo que decorre entre 2001 e 2015. Ou seja, informação para duas dimensões – tempo e espaço. De acordo com
Arellano (2003), utiliza-se a expressão de dados em painel para qualquer conjunto de dados que possuam observações repetidas
para os mesmos indivíduos ao longo do tempo. O autor acrescenta que “indivíduos” podem ser considerados trabalhadores,
empresas, indústrias, famílias, regiões ou países. Neste trabalho os indivíduos são as 107 economias em estudo. O período temporal
analisado corresponde ao período de 15 anos que medeia entre 2001 e 2015, sendo que nem todos os países apresentam dados para
o mesmo número de anos, tratando-se, portanto, de um painel não equilibrado.

3. RESULTADOS E RESPETIVA ANÁLISE
Na Tabela 3 é possível observar a influência de cada uma das variáveis independentes na taxa de atividade empreendedora em países
com diferentes níveis de rendimento, apresentando-se uma distribuição de resultados por género. Na tabela é possível verificar se a
influência estimada de cada variável independente possui, ou não, significância estatística e se o seu impacto no empreendedorismo
– tanto para os homens quanto para as mulheres – é positivo ou negativo.
Tabela 3: Impacto das variáveis no empreendedorismo feminino e masculino em economias com diferentes níveis de rendimento.
Variáveis
independentes
Crescimento
Produto
Internacional
Capacidades
Conjuntura
Medo
Intencao
Empreendedores
Carreira
Status
Midia
Financiamento
Governo
Burocracia
Programas
Escola
Formacao
I&D
Apoio
Dinamismo
Abertura
Infraestrutura
Cultura
GDPpc
Desemprego

Alto e Médio-Alto Rendimento
Homens
Mulheres
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
( nulo )
-

Baixo e Médio-Baixo Rendimento
Homens
Mulheres
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
-

Notas: o símbolo - indica ausência de significância estatística para o resultado estimado; ( + ) indica a presença de significância estatística e uma
influência positiva da variável independente sobre a TEAf e/ou aTEAm; ( - ) indica a presença de significância estatística e uma influência negativa da
variável independente e a TEAf e/ou a TEAm.

De acordo com o apresentado na tabela, verifica-se que de entre as variáveis relacionadas com as aspirações, a variável que mede o
grau de inovação do produto não apresenta resultados estatisticamente significativos para a análise. Já a expetativa de crescimento
da empresa é um fator que influencia negativamente apenas as mulheres em países de baixo e médio-baixo rendimento, não sendo
relevante para os homens que vivem em países com o mesmo nível de rendimento. Tal resultado pode estar relacionado com o facto
das empresas lideradas por homens apresentarem uma maior dimensão (Tsyganova & Shirokova, 2010) e diferentes desempenhos
daquelas geridas por mulheres (Kargwell, 2012). A variável que mede a aspiração da empresa poder internacionalizar-se apresenta
um impacto negativo para o envolvimento de homens e mulheres em atividades empreendedoras nos países mais ricos e um impacto,
também negativo, para as mulheres dos países com um menor nível de rendimento.
Ao analisar os resultados estimados para as variáveis que medem as atitudes e perceções dos potenciais empreendedores, nota-se
que a perceção das suas próprias capacidades apresenta significância estatística e uma influência positiva, tanto para homens quanto
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para mulheres, em países com um baixo e médio-baixo rendimento, sendo que para as economias mais ricas não apresenta
resultados significativos. O resultado obtido para as mulheres em países com um menor nível de rendimento encontra-se alinhado
com a literatura. Vários autores afirmam que a perceção de se possuírem as habilidades necessárias para empreender possui um
impacto positivo sobre a probabilidade de uma mulher se envolver em atividades empreendedoras (Alvarez, Noguera e Urbano,
2012).
Enquanto isso, a conjuntura (que, recorde-se, mede a percentagem da população entre os 18 e os 64 anos que vêm boas
oportunidades para iniciar uma empresa onde vivem) apresenta uma influência positiva na atividade empreendedora, independente
do género, nos países mais ricos e negativa nos países mais pobres. Desta forma confirma-se que o empreendedorismo parece ser
uma escolha mais atraente para as economias mais ricas, já que a diferenciação dos consumidores e a criação de diferentes nichos
de mercado apresentam oportunidades de negócios (Wennekers, 2006). Isso pode ser explicado também, de acordo com a literatura,
pelo facto dos países com um nível mais baixo de rendimento e que apresentam opções insatisfatórias ou falta de oportunidades de
emprego, desenvolverem as suas atividades empreendedoras por necessidade (Serviere, 2010; Zaouali et al., 2015; Block & Wagner,
2013; Minniti & Arenius, 2003). Já a perceção de boas oportunidades para iniciar uma empresa, que de acordo com os resultados
obtidos nesta investigação apresenta uma influência positiva no empreendedorismo dos países mais ricos, está relacionada ao
empreendedorismo por oportunidade, que consiste na opção de desenvolver uma oportunidade de negócio de forma voluntária
(Fossen & Büttner, 2013). Quanto ao medo do fracasso ao empreender, os resultados mostram que a variável apresenta uma
significância negativa estatisticamente significativa apenas para as mulheres, independente do nível de rendimento. Este resultado
confirma os resultados da literatura existente que afirmam que fatores de perceção subjetiva, como o medo de falhar, fazem com
que as mulheres arrisquem mas com muito mais cuidado (Pérez & Hernández, 2016) o que pode influenciar negativamente o
empreendedorismo feminino. Já os homens são considerados como mais tolerantes face a um possível fracasso (Román & Brändle,
2016).
A intenção de iniciar um novo negócio apresenta-se como o único fator com impacto positivo, qualquer que seja o género
considerado ou o nível de rendimento da economia. No caso das mulheres, a intenção de iniciar um novo negócio pode estar
envolvida, muitas vezes, com as vantagens que elas acreditam estar inerentes à carreira empreendedora. Tais benefícios percebidos
pelas mulheres são, por exemplo, uma maior liberdade, realização pessoal e profissional, autonomia, independência financeira e
satisfação com a atividade excercida (Silveira & Gouvêa, 2008).
O conhecimento de outros empreendedores estima-se apresentar uma influência negativa, tanto para homens como para mulheres,
em países com um menor nível de rendimento não possuindo significância estatística no nível de atividade empreendedora nos países
mais ricos. Já a visão do empreendedorismo como uma carreira desejável apresenta uma influência negativa para os homens,
independentemente do nível de rendimento, e para as mulheres em economias mais pobres.
A perceção dos empreendedores como pessoas bem sucedidas e com um estatuto elevado estima-se ser um fator de influencia
apenas para o empreendedorismo feminino em economias com um baixo e médio-baixo rendimento – nestas economias e para as
mulheres o impacto é negativo. Por fim, verifica-se que a atenção dada ao fenómeno empreendedor pelos meios de comunicação
social, ou seja a apresentação e divulgação de histórias sobre novas empresas de sucesso, incentiva o empreendedorismo para
homens e mulheres em economias com um alto e médio-alto rendimento e influencia, também de forma positiva, o
empreendedorismo feminino nos países com um menor nível de rendimento.
Ao analisar o ambiente de negócios que envolve a atividade empreendedora verifica-se o que abaixo se expõe. Sabe-se que as
principais barreiras e impedimentos de inovação nas economias são os procedimentos e os custos iniciais dos novos negócios (Doruk
& Söylemezoğlu, 2014). Ora, de acordo com os resultados obtidos, o financiamento impacta positivamente no envolvimento de
homens e mulheres em atividades empreendedoras em economias mais pobres e influencia negativamente o empreendedorismo
feminino em economias com um maior nível de rendimento. De acordo com a literatura, as mulheres têm receio de verem os seus
pedidos de empréstimo negados e são menos propensas a solicitar auxílios (Coleman, 2007). Face a este obstáculo acabam a procurar
apoio em fontes internas de financiamento (Pérez & Hernández, 2016). Assim explica-se o facto das mulheres serem influenciadas
positivamente para recorrer a auxílios financeiros em economias mais pobres e, de forma negativa, em economias mais ricas. As
dificuldades de crédito afetam mais as mulheres do que os homens nos países menos desenvolvidos (Minniti & Naudé, 2010).
Já o apoio ao empreendedorismo fornecido por meio de políticas públicas, a presença e qualidade de programas que assistam
diretamente as pequenas e médias empresas e o grau de investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), estima-se uma
influência negativa sobre empreendedorismo, independentemente do género, em países com um menor nível de rendimento. Os
três aspetos anteriores não apresentam significância estatística nas economias mais ricas. Os resultados obtidos encontram-se
alinhados com a literatura, que afirma que a tecnologia existente nas economias mais ricas geralmente é de difícil acesso e possuem
um custo elevado para as economias menos desenvolvidas (Serviere, 2010). Note-se, ainda, que as economias em desenvolvimento
devem ressaltar a importância da adoção de estratégias adequadas para incentivar o empreendedorismo para que se obtenham
resultados semelhantes aos dos países desenvolvidos (Urbano & Aparicio, 2016).
Simultaneamente, os fatores relacionados com a redução da burocracia e a incorporação nas escolas secundárias de uma formação
para a criação e gestão de PMEs influenciam positivamente, independentemente do género, a atividade empreendedora em
economias com um nível de rendimento baixo e médio-baixo, sem apresentar significância estatística para o envolvimento de
homens e mulheres em atividades empreendedoras em economias com um alto e médio-alto rendimento. Confirma-se que as
condições regulamentares podem influenciar o envolvimento dos indivíduos em atividades empreendedoras (Lim et al., 2016),
principalmente em países com um menor nível de rendimento.
Já a incorporação de formação relacionada com o empreendedorismo no ensino superior influencia positivamente a atividade
empreendedora de ambos os géneros nos países mais ricos e negativamente aquela que se realiza nos países mais pobres. De acordo
com a literatura, o empreendedorismo é um fenómeno menos conhecido e estimulado em economias menos desenvolvidas, o que
pode refletir-se numa menor experiência da população na abertura e funcionamento de novas empresas (Verheul & van Stel, 2007).
A presença de direitos e instituições legais e de avaliações que apoiam ou promovem as PMEs incentiva o empreendedorismo em
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países com um rendimento baixo e médio-baixo, sendo que apresenta um impacto negativo no empreendedorismo feminino nos
países com um maior nível de rendimento.
Ressaltando ainda a importância da realização de uma análise por género, a variável relacionada ao dinamismo dos mercados impacta
somente no envolvimento das mulheres em atividades empreendedoras, sendo este um impacto negativo independentemente do
nível de rendimento da economia. O nível de abertura dos mercados estima-se que apresente um impacto negativo no nível de
empreendedorismo, tanto masculino como feminino, em economias com um baixo e médio-baixo nível de rendimento e no
empreendedorismo masculino nos países mais ricos.
Os resultados estimados para a variável que mede o grau de facilidade de acesso a recursos físicos a um preço que não discrimina as
PME ressalta a importância da realização deste trabalho de infestação por género e por nível de rendimento - a variável apresenta
diferentes significâncias por gênero e nível de rendimento. As infraestruturas apresentam impacto somente no empreendedorismo
feminino, positivo nas economias mais ricas e negativo nas economias mais pobres. Confirma-se que as condições, mais ou menos
adversas, às quais os potenciais empreendedores estão expostos influenciam o empreendedorismo de diferentes formas (Porfírio et
al., 2016).
Por fim, as normas sociais e culturais impactam positivamente o empreendedorismo, independentemente do género, em países de
baixo e médio-baixo rendimento e incentivam, também, o empreendedorismo masculino em economias mais ricas. Confirma-se que
políticas para estimular a cultura empreendedora possuem um impacto positivo sobre o empreendedorismo (Castaño et al., 2016).
As variáveis macroeconómicas selecionadas não apresentam significância estatística por géneros ou nível de rendimento. Observase apenas que a variável PIB per capita apresenta uma influência nula no empreendedorismo masculino em economias com um alto
e medio-alto rendimento.

4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Através da análise econométrica observou-se que, de facto, as variáveis estudadas influenciam de diferentes formas o envolvimento
de homens e mulheres em atividades empreendedoras em economias com diferentes níveis de rendimento. A relevância da
separação da análise por rendimento foi confirmada pelo grande número de resultados significativamente estatísticos e que foram
possíveis de serem comparados com a literatura já existente, principalmente para o empreendedorismo feminino.
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RESUMO
A globalização alterou o paradigma da competitividade que hoje assenta, não no fator custo, mas na qualidade e na diferenciação.
Também a competitividade regional está atualmente fundada na inovação, e o desenvolvimento regional afeto à capacidade de
organização e de estabelecimento de relações das regiões. É, pois, determinante valorizar o que cada região tem de original,
específico e difícil de ser reproduzido em regiões similares. Neste contexto, pensar o desenvolvimento para o Alentejo passa por
valorizar a sua dispersão e a sua variedade geográfica como vantagens competitivas, num território que é diversificado e, por isso,
apetecível para a produção cinematográfica. Para que a região se assuma como film friendly existe um trabalho preliminar de
organização e gestão dos recursos, assim como de promoção da região junto das empresas de atividades cinematográficas, sendo
esta a tarefa fundamental das film commissions. Nesta região está a ser desenvolvido o projeto de criação da Alentejo e Ribatejo Film
Commission. O trabalho que agora se apresenta resulta de parte de uma proposta para elaboração de dissertação, no âmbito do
Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, e tem por objetivo discutir alguns fatores críticos da
competitividade deste território de localização cinematográfica, de que são exemplo, a valorização da igualdade de género, dos
recursos humanos na generalidade, dos recursos imateriais, e ainda a importância das tecnologias e do marketing no enaltecimento
dos recursos locais e regionais no mercado internacional.
Palavras-chave: competitividade, desenvolvimento regional, film commissions, território

SOME CRITICAL FACTORS IN THE COMPETITIVENESS OF ALENTEJO AS A TERRITORY OF FILM LOCATION
ABSTRACT
Globalization has changed the paradigm of competitiveness which today is based, not on the cost factor, but rather on quality and
differentiation. This is the case with both regional competitiveness which is currently also founded on innovation, and with regional
development, the basis of which is organizational capabilities and the creation of a network between the regions. It is, therefore,
crucial to value that which is original and specific to each region and is difficult to reproduce in similar regions. In this context, any
development ideas for the Alentejo must take into account its dispersion and geographic range as competitive advantages, in a
territory that is diversified and, therefore, desirable for film production. For the region to fully become film friendly there is the need
for some preliminary work in the organization and management of resources, as well as in promoting the region to companies
involved in cinematographic activities; the latter being the fundamental task of film commissions. In this region a project is being
developed for the creation of the Alentejo and Ribatejo Film Commission. The work that is being presented results from part of a
proposal for the preparation of a thesis, under the Master's Degree in Community Development and Entrepreneurship, and aims to
discuss some critical factors of competitiveness in this territory of film location, such as, the promotion of gender equality, human
resources in general, intangible resources, and as well the importance of technology and of marketing in commending local and
regional resources in the international market.
Keywords: competitiveness, regional development, film commissions, territory

INTRODUÇÃO
O trabalho que agora se apresenta resulta de parte de uma proposta para elaboração de dissertação, no âmbito do Mestrado em
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Beja.
Tem por objetivo discutir alguns fatores críticos da competitividade deste território de localização cinematográfica, apontando a
valorização da igualdade de género, dos recursos humanos na generalidade, dos recursos imateriais, e ainda a importância das
tecnologias e do marketing no enaltecimento dos recursos locais e regionais especialmente no mercado internacional.
Ao longo deste trabalho irão ser abordados brevemente alguns temas e conceitos de enquadramento como sejam a globalização e a
competitividade (pela via da inovação, do desenvolvimento regional e da capacidade de organização e estabelecimento de relações
das regiões onde o marketing territorial tem um papel de relevo). Irá também ser feita referência aos territórios de localização
cinematográfica e, no seu âmbito, especificamente, às film commissions e ao seu potencial contributo para o desenvolvimento das
cidades e das regiões. Por fim, irá fazer-se uma síntese do processo de criação da Alentejo e Ribatejo Film Commission.

1. ALGUNS CONCEITOS DE ENQUADRAMENTO: BREVE ABORDAGEM
1.1 Globalização
Não existem na literatura conceitos genéricos e consensuais que definam globalização, mas sim várias interpretações para outros
tantos autores, dizendo respeito à área específica em que atuam.
Kaizeler (2006) referencia vários conceitos, dos quais se destacam o de Joseph Stigitz (2003, citado por Kaizeler, 2006:10-11), Prémio
Nobel da Economia, para quem globalização “é a integração mais estreita dos países e dos povos que resultou da enorme redução
dos custos de transportes e de comunicação e a destruição de barreiras artificiais à circulação transfronteiriça de mercadorias,
serviços, capitais, conhecimentos e (em menor escala) pessoas” . Ou a ligação das “ações e os destinos de cada indivíduo, organização
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complexa – seja ela uma sociedade comercial ou uma universidade – e comunidade, por exemplo uma nação, às de outros indivíduos,
organizações e comunidades”, avançado por Bonaglia e Goldstein (2003, citados por Kaizeler, 2006:10-11).
Anthony Giddens (Bonaglia e Goldstein, 2003, citados por Kaizeler, 2006:10-11) diz ser a globalização a “intensificação das relações
sociais à escala mundial de tal maneira que faz depender aquilo que sucede a nível local de acontecimentos que se verificam a grandes
distâncias e vice-versa” e Friedman (1999, citado por Kaizeler, 2006:10-11), jornalista, que define a globalização como a “integração
do capital, da tecnologia e da informação para lá das fronteiras nacionais, criando um mercado global e único e em certa medida,
uma aldeia global”.
A globalização, fruto das ligações que cria, induziu as condições necessárias para a ascendência de novos territórios estratégicos: as
regiões e as cidades. Contudo, em reação à globalização, a generalidade da literatura tem vindo a referir o território (a par da
interação, da proximidade e da inovação) como fator determinante do desenvolvimento regional.
Budd (1998, citado por Salvado Alves, 2008:6) quando refere assim que “O que é reivindicado frequentemente como globalização é
realmente um resultado da internacionalização. A transnacionalização de muitas atividades económicas realçou as posições das
cidades-regiões. A globalização pode parecer incerta e incompleta, mas as cidades-regiões podem aproveitar-se dos processos
internacionais a fim de manter e aumentar as suas vantagens e especializações comparativas das suas atividades. (...) A
competitividade territorial parece ser mais direta, implicando um formulário concreto do comportamento que ocorre, em particular
em espaços geográficos”
1.2 Competitividade
O final do século XX marcou o início de uma nova era (Alves, 2008) onde prevaleceu um ciclo de reformas promovidas pelos Estados,
pela menor intervenção destes na Economia, pelo desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) e pelas
modificações ocorridas na organização da produção (fim dos modelos fordista-keynesiano). Esta nova era ficou igualmente marcada
pela globalização, pela crescente internacionalização das economias e por um mercado mundial cada vez mais competitivo e
globalizado. A globalização, conjugada com a menor intervenção dos Estados-Nação, a par do aumento da população urbana, trouxe
não só um maior protagonismo aos territórios, como lhes atribuiu autonomias e responsabilidades acrescidas, e induziu as condições
necessárias para a ascendência de novos territórios estratégicos (regiões e cidades). Contudo, em reação à globalização, tem-se vindo
a referir o território (a par da interação, da proximidade e da inovação) como determinante para o desenvolvimento regional e,
consequentemente, dos países.
Ainda segundo Salvado Alves (2008) a competitividade dos territórios ganhou um novo impulso, realidade indissociável do
desenvolvimento da globalização, passando a constituir tema recorrente em inúmeras abordagens, quer de investigadores, quer nos
meios académicos, políticos, económicos e sociais. Particularmente a partir da década de 1990, a questão da competitividade dos
territórios passou a constituir preocupação dos governos mundiais, em especial na América do Norte e na Europa. Os territórios
passaram a ser centros de decisão política, económica, social e ambiental.
Segundo Costa (2005), citado por Salvado Alves (2008) é hoje um lugar comum falar-se de competitividade de territórios a par de
competitividade das empresas. A questão reside em saber onde está a competitividade: apenas nas empresas ou também nos
territórios onde as mesmas possam estar localizadas. É consensual a ideia que os territórios estão em mudança, estão perante novas
dinâmicas territoriais. Face à globalização, não são mais os países que competem entre si, mas sim os territórios. Há um novo
protagonismo na economia global contemporânea, sendo imperioso que sejam claramente definidas novas formas de governança
para que os territórios sejam capazes de dar resposta aos desafios impostos pela globalização.
Porter (1994, citado por Salvado Alves, 2008) indica um novo paradigma para a competitividade: esta já não se baseia no custo dos
fatores de produção, tais como a mão-de-obra e as matérias-primas, sendo vencedora a empresa com mais baixo custo. Salvado
Alves (2008) refere Maillat (2002), para justificar que as vantagens comparativas dos territórios não assentam mais no custo dos
fatores de produção tradicionais. Atualmente, as regiões estão confrontadas com uma nova realidade e com novos fatores
competitivos, até agora inexistentes. A competitividade assente exclusivamente nos recursos naturais e na mão-de-obra barata
(baixa qualificação) é um processo esgotado, porquanto, ainda que continuem a ter um papel importante para a economia mundial,
a globalização trouxe consigo novos fatores competitivos. Com a globalização, passou-se de um paradigma de competitividade
assente na minimização dos custos de produção para um novo paradigma assente na maximização das margens de lucro. Agora, as
empresas estão centradas na inovação, na qualidade e nos recursos humanos qualificados, e na capacidade de introduzirem
diferenciação nos produtos e de responderem de forma rápida (quando não antecipada) às necessidades do mercado.
Ainda segundo Maillat (2002) citado por Salvado Alves (2008), a análise do fenómeno da globalização leva a dois tipos de conclusões
opostos: por um lado a globalização da atividade económica compromete a autonomia e a identidade das regiões e das nações e,
por outro, faz emergir o quadro local, valorizando-o, porque é a este nível que as formas de organização produtiva ancoradas no
território e inseridas na escala global são colocadas no lugar. Nesta perspetiva, o local subentende o global, através de um processo
de territorialização.
Na economia global contemporânea, os territórios terão de ser capazes de aproveitar as oportunidades económicas resultantes da
globalização e de encontrar respostas para as suas populações, promovendo o bem-estar social, o pleno emprego, a coesão social e
garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. A competitividade assume atualmente um papel determinante para o
futuro dos territórios. Partindo desta premissa, a competitividade territorial tem hoje pela frente novos desafios. Desde logo porque
o processo de globalização em curso é incontornável, dinâmico e complexo, mas simultaneamente objetivo. Apurar o modo e os
fatores que contribuem decisivamente para o crescimento económico dos territórios é o próximo desafio dos investigadores.
1.2.1 Inovação
Na atualidade, de acordo com Salvado Alves (2008), as regiões para serem competitivas e conseguirem assim atrair empresas e capital
terão de apostar na conjugação dos fatores tradicionais (recursos naturais e na mão-de-obra) com os fatores aportados pela
globalização (conhecimento e inovação). Da conjugação destes fatores nasce o novo modelo de competitividade dos territórios. Estes
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terão de passar a apostar no que têm de específico, que não seja facilmente transmissível para as outras regiões, abandonando a
tradicional diferenciação territorial do mercado assente no fator crítico da distância.
Continuando a seguir os autores citados por Salvado Alves (2008), Benz e Fürst (2002) referem que a competitividade das regiões é
determinada pela sua habilidade de organizar “processos de aprendizagem endógenos” e de criar as estruturas favoráveis à
transferência para a aprendizagem da política. Toda a estratégia do desenvolvimento regional deve visar melhorar as capacidades de
aprendizagem da região, sendo que a aprendizagem da política regional é determinada principalmente através das redes, não tanto
pelas instituições promotoras. A capacidade de aprender de uma região dependente da existência prévia de estruturas das redes,
porque a inovação cognitiva está a aumentar e porque há uma maior e melhor variedade de atores competentes que podem e devem
participar com direitos iguais e maior intensidade nos seus relacionamentos com o mundo exterior.
O segredo da inovação consiste na capacidade de produzir novos produtos e serviços e que é importante que estes assentem na
diferenciação (legitimada) e que possam ser absorvidos pelos mercados (o sucesso das empresas inovadoras depende dos
compradores), ao mesmo tempo que conclui que as empresas beneficiam dos processos de inovação, apresentado melhores
resultados, visíveis pelos níveis de crescimento das vendas e do emprego (Oerlemans e Meeus, 2005 citado por Salvado Alves, 2008).
A inovação, para além de estimulante, proporciona o crescimento económico das empresas e consequentemente das pessoas e das
regiões.
1.2.2 Desenvolvimento regional
Buarque (2002) considera o desenvolvimento local como um processo de transformação interno que ocasiona dinamismo económico
e aumento do bem-estar público, em certas unidades territoriais. Para que tais transformações possam assumir patamares
consistentes sustentados, o autor assinala que o desenvolvimento local necessita utilizar, justamente, as potencialidades locais
existentes no sentido de aumentar o número de oportunidades profissionais; elevar a competitividade da economia local; garantir a
preservação de recursos naturais da região; incrementar o senso de mobilização e auto-organização; fortalecer raízes tanto na matriz
cultural quanto na socioeconómica.
“A coexistência, na globalização, da uniformização e da diferenciação, confere às políticas culturais um novo papel na integração com
as políticas económicas e de desenvolvimento institucional, verificando-se uma crescente referência, na gestão das economias, a
valores culturais nacionais e locais (singularidades) e a valores éticos globais (universalidade).” (Mateus, 2010:4)
1.2.3 Capacidade de organização e estabelecimento de relações das regiões e a importância do marketing territorial
No contexto de uma economia global, cada região deve ter capacidade de se afirmar, potenciando os seus pontos fortes e
minimizando os seus pontos fracos. Assim, a promoção, de forma sustentável das regiões de baixa densidade é, segundo Nunes
(2011) fundamental para as tornar mais atraentes, promover o seu crescimento sustentável e criar novas oportunidades de emprego
e de investimento. As necessidades específicas de cada região ditam as opções de promoção que, por norma, assentam no seu
potencial.
Um dos instrumentos de promoção das regiões é o marketing territorial. Figueira (2011:15) indica que “(…) o marketing territorial
pode ser definido enquanto um processo que pretende, de forma planeada e através das actividades locais que caracterizam e se
desenvolvem num território, responder de forma precisa às características dos seus segmentos de procura, de forma a maximizar os
benefícios económicos e sociais resultantes dessa troca, de acordo com os objectivos previamente estabelecidos” e “(...) implica,
pois, que o território defina as suas vantagens competitivas de acordo com as suas especificidades territoriais. Para o fazer, deverá
recorrer ao planeamento estratégico tendo em atenção o seguinte:


a especificidade do local;



A projecção e a integração em espaço globais;

iii) A promoção da sua identidade, da sua afirmação e do seu desenvolvimento.”
Nunes (2011) refere que é importante que, para se afirmarem, os territórios adotem uma perspetiva de mercado em relação aos
seus produtos, ou seja àquilo que têm para oferecer aos seus públicos potenciais. O marketing territorial tem como objetivo último
o desenvolvimento local, mobilizando recursos e tirando partido das vantagens comparativas da região, por forma a potenciar o seu
desenvolvimento socioeconómico.

2. TERRITÓRIOS DE LOCALIZAÇÃO CINEMATOGRÁFICA: O QUE SÃO
Segundo Duque (2013), a imagem que cada território cria e transmite para o exterior é um tema muito recorrente no Turismo. No
entanto, a competição feroz que caracteriza o sector e a oferta variada levam a que os territórios adotem medidas diferenciadoras.
Maillat (2002, citado por Alves, 2008:112)
Fernandes (2009, citado por Duque, 2013:50), afirma que “no conjunto das indústrias culturais, o cinema merece destaque”, pois “as
imagens cinematográficas têm sido usadas em estratégias formais e diretas de marketing territorial mas, mesmo não estando
vinculadas a qualquer campanha organizada, as obras de cinema (pela sua componente visual) são fortes condicionadoras do
imaginário coletivo sobre determinados espaços geográficos”.
Existem estudos (Dharma e Ministério do Turismo, 2007, citados por Rocha, 2012) que provam que a divulgação de imagens dos
lugares quando associada a produções audiovisuais, sobretudo naquelas em que existem personagens cativantes e enredos fortes,
podem criar nos espetadores um imaginário apetecível e, simultaneamente, criar a vontade de conhecer os locais da ação,
aumentando assim, nestes lugares, o número de visitantes.
O turismo tem sido um dos setores que, a nível nacional e global, tem resistido mais às vicissitudes económicas, políticas e sociais,
continuando a crescer e a atingir cada vez mais camadas da população. Dados estatísticos referem que mesmo nos anos em que
Portugal esteve sob resgate, os números relativos ao setor subiram gradualmente. Perante este crescimento exponencial do turismo
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massificado e estandardizado, surge o contraponto da procura de um “novo” turismo que é diferenciado proporcionando
experiências originais. Neste conceito de Novo Turismo, desenvolvido por Greg Richards (1996), surge a noção de Turismo Cultural
e, mais recentemente, Turismo Criativo, com forte incidência na oferta fornecida pela implantação no território das Indústrias
Criativas.
Atualmente, existem vários países que têm em execução políticas de investimento na relação entre turismo e cinema. Visam criar
facilidades e ferramentas necessárias ao desenvolvimento das atividades turísticas. Rocha (2013) refere vários exemplos de sucesso:
a “Grã-Bretanha criou um mapa com os locais mais importantes da saga “Harry Potter” e esse mapa pode ser levantado em qualquer
Embaixada britânica, criando assim uma rota temática especializada; a Nova Zelândia, após a trilogia “Senhor dos Anéis”, viu o seu
turismo aumentar e o Governo neozelandês criou rotas temáticas, material alusivo ao filme e há ainda a possibilidade de os turistas
viverem as mesmas experiências das personagens dos filmes; em Paris há uma rota dedicada ao filme “O fabuloso destino de Amélie”
que permite visitar o apartamento de Amélie Poulain, bem como vários locais retratados no filme.”
A ilha de Phuket, na Tailândia tornou-se num dos destinos preferidos dos cineastas. Segundo o Ministério do Turismo tailandês, na
ilha são rodados filmes cem dias por ano170.
A promoção turística aliou-se ao cinema criando assim um novo conceito: turismo cinematográfico. Com este conceito surgem novas
denominações de turistas que, de acordo com Rocha (2013), ganham o nome de setjetters (“set”, de cenário e “jet” de voar) e este
vocábulo designa as pessoas que viajam para as paisagens relacionadas com as produções cinematográficas.
A visão do turismo cinematográfico pode revelar duas vertentes que, até certo ponto, podem estar ligadas: o território como
localização cinematográfica, isto é, o espaço onde se podem realizar produções cinematográficas tendo em conta os fatores críticos
que apontámos e o turismo cinematográfico que interage com o turista que tem o apelo do cinema e o leva a querer conhecer,
mesmo que tal seja induzido e não real, o cenário onde decorreu a narrativa.
2.1 A importância das film comission para o potencial desenvolvimento das cidades e das regiões
Segundo Figueira et al (2015), uma film comsmission é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover as
aptidões de uma determinada área geográfica junto do mercado internacional de produção audiovisual, com o intuito de captar
algumas dessas produções para serem produzidas na sua área de influência, de forma a conseguir benefícios (direto e indiretos) para
a região em causa. Tem como função proceder ao recenseamento dos recursos e atrações, mais-valias, potenciais locais de cenário,
de identificar pessoas, locais para diferentes tarefas assim como empresas que prestem diversos serviços. Deve promover a
facilitação entre as instituições e as produções, com vista a assessorar os procedimentos necessários.
Em Portugal já houve algumas tentativas para a criação de uma film commission de âmbito nacional. Figueira (2015) faz um apanhado
dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos: inicialmente foi a Associação de Técnicos de Cinema (ACT) no período entre
1993/1994, que resolveu potenciar um período intenso de produção cinematográfica estrangeira no nosso país, que não vingou; em
1999, o Instituto de Cinema e Áudio Visual e do Multimédia (ICAM) criou, com período tempo de vida limitado, uma Portugal Film
Commission; em 2010, foi criada a Associação Cultural para a Valorização do Audiovisual (ACVA), por alguns profissionais ligados ao
projeto anterior. O projeto independente “Portugal Film Commission”, de interesse cultural, 2011, nasce no âmbito da associação
em conjunto com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Atualmente, e segundo consulta ao sítio do ICA 171, existem no País
diversas film commissions: Algarve Film Commission, Arrabida Film Commission, Azores Film Commission, Lisboa Film Commission,
Madeira Film Commission e Minho Film Commission.
2.2 O caso do Alentejo e a criação da Alentejo e Ribatejo Film Commission
O Alentejo abarca praticamente um terço do território, incluindo integralmente os distritos de Portalegre, Évora e Beja, a metade sul
do distrito de Setúbal e parte do distrito de Santarém, sendo assim a maior região de Portugal.
O cruzamento de ambientes mediterrânicos e atlânticos, com extensas áreas de conservação da natureza, aliado à tradicional baixa
densidade populacional tem sido fator crucial na gestão dos recursos ambientais, cinegéticos e paisagísticos e um fator de
competitividade de grande importância face a outros destinos turísticos. O património edificado bem conservado, em harmonia com
a envolvente natural e uma forte identidade cultural baseada em elementos patrimoniais variados como os centros históricos e
aglomerados típicos (de que Évora é exemplo como património mundial da UNESCO) as estações arqueológicas, castelos e
fortificações e ainda pelas tradições como gastronomia e artesanato, conferem a esta região uma identidade única.
Trata-se de uma região globalmente bem ordenada, com um posicionamento estratégico que inclui uma boa localização geográfica
(corredores Lisboa-Madrid, Lisboa-Algarve e Centro-Algarve, o complexo do Porto de Sines dispõe de condições físicas únicas a nível
nacional). Ultimamente, os investimentos realizados pelo Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva têm permitido importantes
evoluções a nível florestal e agrícola. Numa perspetiva de aproveitamento turístico, a região possui um conjunto alargado de
recursos, que permitem um desenvolvimento sustentável e com produtos diversificados e uma boa cobertura de equipamentos
sociais e coletivos.
O Alentejo, definidas que estão as suas especificidades como parte de uma oferta diferenciadora, tem condições para se demarcar
do turismo estandardizado e através de uma robusta campanha de marketing territorial apresentar-se como território
cinematográfico por excelência.
Refiram-se os recursos humanos como mais um dos fatores críticos de competitividade, a que não é alheia a oportunidade de
enfatizar a igualdade de género, fator crucial na diminuição do desemprego e, para todos os aspetos, do desenvolvimento social e
económico.
As iniciativas e projetos de cariz cultural, devidamente assentes em lógicas de valor acrescentado e em características diferenciadoras
funcionam como um elemento útil, não só de prestação de serviços à comunidade, como também, de qualificação e capacitação dos
170 https://www.tui.pt/destinos/phuket/phuket-uma-ilha-cinematografica
171 http://ica-ip.pt/pt/contatos-uteis/film-commission/
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cidadãos tomados individualmente, refere Santos (2011) e, aqui as contribuições sociais e económicas das mulheres realçam os
efeitos positivos exponenciais que as mesmas podem ter no desenvolvimento, e das populações num quadro específico de
favorecimento da coesão social e territorial.
A Alentejo e Ribatejo Film Commission corporiza um projeto que, tendo-se iniciado em 2015, já ultrapassou a sua fase de arranque.
É coordenado pelo Instituto Politécnico de Beja e inclui uma diversidade de parceiros, nomeadamente a Turismo do Alentejo, ERT, a
Associação de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL), a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), a
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), a Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), a Associação Empresarial do Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral (NERBE/AEBAL), o Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE), o Núcleo Empresarial de Portalegre
(NERPOR) e o Núcleo Empresarial da Região de Santarém (NERSANT).
Neste momento, aguarda-se informação a propósito de determinadas linhas de financiamento enquadradas no Portugal 2020 para
que possa ser submetida a proposta que servirá de base a uma futura associação que agregará este conjunto de organizações como
membros fundadores e todos aqueles que entendam como interessante fazer parte da mesma.

3. CONCLUSÕES
Encontrar formas diferenciadoras de promover o desenvolvimento sustentável de um território promovendo o que tem de original
é, hoje em dia, primordial no combate à desertificação e também o despovoamento das áreas periféricas.
É importante saber transformar algumas dessas características, à partida menos abonatórias, em mais-valias.
Apesar de, segundo os indicadores europeus e nacionais, o Alentejo apresentar um conjunto de constrangimentos conhecidos de
todos, pode vir a consolidar vantagens ímpares facilitadoras de uma atividade económica atrativa para os designados setjetters,
assumindo-se como um território de localização cinematográfica.
Contribuir para que isso possa acontecer é o fim maior da criação da Alentejo e Ribatejo Film Commission.
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RESUMO
As relações de desigualdade traduzem-se no território e na cultura e (re)pensar a cidade para as pessoas e para os lugares do
quotidiano implica alterar radicalmente o modo de fazer o espaço urbano colectivo, incorporando temas até agora ausentes no
projecto urbano. O presente artigo procura delinear outras sensibilidades para as práticas arquitectónicas e urbanísticas e para as
políticas urbanas, com enfoque de género, especialmente aplicadas a cidades geograficamente periféricas. No interior do
pensamento feminista sobre as cidades, mas também algumas importantes teóricos e teóricas da cidade, como Jane Jacobs (1961),
têm vindo a reflectir sobre os obstáculos urbanos e as necessidades quotidianas que satisfaçam a diversidade da vida integral e digna.
Privilegiam-se os cuidados, a sociabilidade, os intercâmbios e a criatividade como ferramentas fundamentais para a sobrevivência,
para que a esfera urbana se traduza efectivamente na convivência, na autonomia, no emprego, no encontro, na proximidade e
representatividade. Quando estas perspectivas se aplicam a cidades como a Covilhã, assiste-se a uma dupla condicionante: por um
lado, a questão de género, por outro, o desafio da periferia – tanto da região do interior e da pequena cidade em relação ao país
como a da periferia dentro do próprio aglomerado urbano. Ou seja, tratamos, de certo modo, de uma periferia dentro da periferia.
Na análise da realidade e da percepção do espaço urbano pelas mulheres, é fundamental estabelecer critérios que permitam repensar
os conceitos e as ferramentas que usamos para desenhar o futuro das cidades, enquanto espaço comum da nossa vida quotidiana.
Neste sentido, questionamo-nos sobre estratégias que possam ser contextualizadas nesta realidade e produzir mudança. A, ainda,
existência de escalas de proximidade – relevantes face a cidades de maior dimensão – permite, defendemos, uma maior capacidade
de colocar à discussão e definir acções que coloquem enfoques de género na vida e na decisão da cidade. Acções com mulheres e
raparigas, através de workshops que trabalhem a consciência dos quotidianos urbanos, são aqui colocados em igualdade de
importância com a sensibilização para a implementação de políticas municipais com consciência de género.
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ABSTRACT
There are plenty of “left-over”, abandoned and underused spaces in many cities in Europe. Despite being mainly private, the sum of
all these spaces makes them a collective problem and therefore a spatial planning thematic. It’s a resource that’s not being used in a
structural manner and therefore far way from its full potential. These “left-over” spaces could have structural effects. Some could be
reused as urban gardens, playgrounds or parking areas. Existing buildings, like school playgrounds, could be used outside curricular
hours, and car parks could be transformed into “sport parks” during weekends. There is supply and possible solutions available, but
in planning terms these spaces are not active. A temporary approach can change the use of these spaces in short or mid-term periods,
attracting new users from its surroundings and visitors from elsewhere. Several barriers must be overcome in order to integrate
temporary planning into practice. Although many initiatives around the world proved that this approach can give a positive
contribution to local communities, actual planning instruments are often not suitable for temporary approaches. There is demand
and opportunity. Participation of known and new actors such as citizens, associations, foundations, developers and stakeholders
demand a continuous flow of information, creating ideas, sharing solutions, and connecting partners. Online platforms can serve this
need as innovative instruments, taking advantage of the rapid growth of ICT, their friendliness and adoption by younger generations,
and of the culture of entrepreneurship, start-ups, promotion of intellectual capital and creativity. This article explores temporary
initiatives that guide us towards a new planning approach and City.making, a web-based platform developed to embrace this
challenge and propose an alternative view on how we plan and make our cities, allowing organisations, landowners, investors and
citizens to propose spaces and ideas to match supply and demand and foster entrepreneurship; creating conditions to develop
temporary urban projects in a participative way, facilitating communication; and serving as a living catalogue of temporary projects
for future reference. It will investigate the ideas, functionality and the conditions behind the platform and its position towards current
spatial planning practice and similar platforms on the world wide web.
Keywords: abandoned spaces, ICT-based governance, social entrepreneurship, spatial planning innovation, temporary uses.
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1. INTRODUCTION: BRIDGING THE GAP BETWEEN EPHEMERAL AND STRUCTURAL
Cities are vibrant social spaces, filled with connections that can be used, explored and encouraged. People are willing to take care of
these spaces, either by acting alone or in a collective way, in smaller or bigger interventions, with or without complex planning efforts
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or requirements. Space – public or private — is the essential condition: the starting point is always the existing city: a collection of
resources that can be activated or improved with the joint contribution of different urban players.
There’s much that can be done to improve urban space and society, from small scale public-space interventions to large structural
projects. Temporary City (Bergevoet and Van Tuijl (2016)) presents a different perspective on how we plan our cities, showcasing
inspiring examples of temporary uses while questioning current planning practice and culture. From this perspective, cities have,
within their framework, the needed conditions to make these temporary initiatives a more common reality.

Fig. 1. City.making: a large spectrum of possibilities of temporary uses.
These alternative approaches are getting increasingly relevant: the recent economic crisis has caused a decline in public and private
investment, which resulted in the stagnation of the real-estate market and on political power loosing its ability to promote structural
interventions and being a driving force of the economy. At the same time, cities are competing for an increased number of small and
medium-sized events – international conferences, exhibitions, sports events, etc. – which are able to create temporary local dynamics
but, with some exceptions, are short-lived and leave no significant marks after their end. In terms of planning, a bureaucratic and
formal top-down planning culture still persists, tailored to control non-existing urban growth, preventing ideas to match
opportunities at a more agile and adequate pace. They are not responsive enough to accommodate rapid changes in the society and
in the markets and to take advantage of the available resources in the short term, and they’re not flexible enough to incorporate and
articulate the needs and aspirations of the different social groups. On the other hand, there’s never been so many bottom-up efforts
and citizen initiatives trying to collectively shape the physical and social dimensions of their cities, but they’re too fragmented and
often lack a broad vision to produce structural effects on the city.
A new approach to city-making and city-planning is needed. There’s a gap between “just-do-it” initiatives and events and more
structural, long-term developments and regeneration designs that is still largely unexplored in urbanism, economy and law, claiming
for an innovative re-interpretation of the urban space and the potential embedded in it, and there’s a gap between rigid top-down
planning approaches and loosely organised bottom-up initiatives. In summary, there’s a space of opportunity between ephemeral
and structural, between imposed collective and ad-hoc individual actions.
In this article we’ll explore how temporality can guide us towards a new planning approach in an attempt to answer the question:
how can we take advantage of the opportunities that exist in our cities in order to create new socially active places?

2. CONTEXT: SHARING ECONOMY AND EMPOWERED INDIVIDUALS THROUGH THE USE OF ICT.
The increased individuals’ will to shape their environment and the availability, richness and speed of information and communication
technologies has brought news ways in which they can influence and even disrupt what was collectively established and accepted
beforehand, forging a new kind of participatory culture that reaches several fields of human activities.
Concepts like “shared” or “collaborative” economy have been coined to refer to these individually-based efforts, collectively
organised by other individuals or institutions, mostly with some sort of dedicated platform on the world wide web, capable of
handling the big data needed to reach a wider audience and making businesses viable. Some are focused on economy itself, with
social-driven loan platforms like Kiva (https://www.kiva.org/) or general crowdfunding platforms like Kickstarter
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(https://www.kickstarter.com) or indiegogo (https://www.indiegogo.com) competing and even surpassing traditional fund raising
channels like venture capital.
But ICT-driven sharing economies are emerging in other fields of human activity. Airbnb (https://www.airbnb.com) and Uber
(https://www.uber.com) are some of the most mediatic of them, operating, respectively, in local house renting and taxi markets;
while empowering individuals – to a certain degree – they are truly challenging urban policies and laws, raising issues of inequality
and disrupting a greater collective – the State – whose heavy machinery is slowly trying to cope and deal with these rapid but
significant changes – sometimes, even banning these activities and platforms. Open knowledge is another kind of shared economy,
with platforms like Academia (https://www.academia.edu) or ResearchGate (https://www.researchgate.net) aiming to disseminate
scientific knowledge and connect researchers from around the world.
Many other examples of sharing economies exist in fields like transportation, knowledge and education, finance and goods, but our
focus will remain on examples that contain community, place-making or spatial transformation purposes along with variable degrees
of decision-making and participation processes involving governmental institutions.
Within this context we find examples such as Model Me 3D, an interactive, real-time master planning tool based on a 3D model of
the urban area of Amsterdam, which aims to bridge “the gap between the challenges of rapid urbanisation and the need for more
direct involvement (…)” (http://www.modelme3d.nl) in the cities. The target area – Amstel III – can be visualised in its green, energy,
mobility, transformation and available spaces. For some of the existing buildings and spaces it’s also possible to engage in community
discussions with focus on the spatial transformation of the places, or even participate in fundraising efforts to help make them a
reality.
Crowdbuilding (https://www.crowdbuilding.nl/ ) is another platform which aims to crowd source ideas for vacant buildings and help
design solutions targeting their re-use. A searchable database of buildings and ideas is built and shared among its users – called
“crowds” and one is able to follow buildings or vote on ideas for their transformation. As soon as an idea for a building gets enough
votes, a whole process starts that tries to make the shift happen.
City Works (https://www.destedenfabriek.nl/en/) is another platform which aims to transform physical spaces and buildings through
the collaboration of individuals, by crowdsourcing ideas and solutions and by connecting the stakeholders which can make the
transformation happen, advocating an “open source collaborative urban regeneration” as “today’s strategic urban development
model” (https://www.destedenfabriek.nl/en/about-us/).
In Portugal there’s an interesting approach by Rés do Chão (http://resdochao.org) which tries to foster urban regeneration processes
by re-using vacant ground floors of buildings, typically suited for commercial purposes, in a parish of Lisbon. Besides the physical
transformation of places, the goal is to foster the development of local activities and economies and build social connections between
landlords, possible tenants and local associations.
More examples could have been mentioned, as the number of these initiatives are significantly rising. Still, that doesn’t mean that
all of them are successful, as the real issue isn’t getting a platform to work, but to get the whole process working – involving people
willing to permanently feed it with new ideas and keep a clean and structured database of contents, which takes time. That is
currently the challenge for City.making which, despite its strong technological component (the development of a web-based platform
to facilitate matching processes between people, ideas and places, and to showcase a curated library of temporary projects) must
also bet on the organisation of local events and on the promotion of face-to-face participation efforts between landowners, local
associations, municipalities and interested citizens.

3. TOWARDS A NEW PLANNING APPROACH
The actual spatial planning system is particularly directed towards structural and permanent transformations of the urban territory
and it would require a paradigm shift to change this culture and background on dealing with the built environment. However, within
this system, there are numerous approaches and possibilities that can be used to incorporate a more temporary approach into
planning without disrupting the whole system. This translates into the need for a more comprehensive approach, shifting the focus
from the rigid definition of stable configurations towards a flexible suggestion of temporary uses, changeable over time, capable of
incorporating experimental processes and uncertainty as conditions that can bring an added value to a city’s development. Thus,
temporary planning can co-exist alongside a more traditional and formal planning system.
There’s an intermediate timing between “just-do-it” initiatives, which are often incapable of generating a resilient positive effect on
the cities, and structural initiatives, which are heavier in nature and usually take a lot of time to develop and implement. These
temporary initiatives can assume several forms or scales, from taking advantage of an empty lot and giving it the minimum conditions
for practicing some kind of sport, to changing a building’s interior with a light intervention to accommodate several uses and activities,
to systematically opening private areas towards other uses, benefitting both users and owners of the space.
Five aspects are fundamental when trying to understand the complexity associated with the integration of temporary uses within the
current planning system, which show the multiplicity of variables that can influence the city-making processes and possible paths
that can lead to successful initiatives: use and activities; space and design; process and stakeholders; organisations and agreements;
and financial strategy and alternative business models. These will be reviewed using several interesting examples on using
temporality as a way of changing a place’s character, increasing social use of its spaces with a minimum amount of physical
intervention.
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Fig. 2. City.making matrix: scale and impact of temporary activities, from just-do-it initiatives to structural spatial transformations.
3.1 Use and Activities
Traditional planning, while focused on long-term transformations, has also been very interested on defining fixed uses for places
– hence the “land use planning” term, which is still very present in today’s societies, heritage of the Modern Movement and its
rationalising spirit. Still, things are slowly changing, with “exclusive uses” giving way to “dominant uses” which define a rule but allow
exceptions when they are considered relevant and justified. This change can be explained by several factors, such as technological
advances (cleaner and safer industries, for example) and issues of security (dangers of mono functionality) but also by a growing need
in living the cities to their fullness and enjoying as many different experiences as possible.
In a short-time basis the same space can be used in different ways at different times, as it happens in Centrumpladsen, the main
square in the centre of Ringe: it integrates different functions in different times in just one space, with temporary uses intended as
variations on the rhythm of a space: its parking lot is used for other activities such as sports, fairs and music events outside working
hours, when the offices and the nearby library are closed.
Historical squares can be temporarily, but systematically, turned into playgrounds or sports fields, such as the Play or Rewind event,
which takes place in Siena during one summer month, stimulating the interaction between citizens and passers by, creating a lively
mix of people of different age and social conditions, reinforcing the social engagement and aggregation effect of the event.
Some streets can be closed to traffic on a particular day of the week to host a number of activities such as playing, sports, flea markets
and cultural events. Boston Marathon, for example, shows us how this can be accomplished in a large scale with some safety and
traffic arrangements, and systematically, being the oldest annual marathon in the world, attracting more than 30000 runners and
500000 spectators in every edition.
But activities can also coexist simultaneously in the same space and time, generating a vibrant, lively mixed-use urban environment
where people from distinct social groups and generations come together and interact, such as Tempelhof park in Berlin – a vast and
free space open for experimentation, with a numerous amount of indoor and outdoor activities taking place, such as informal urban
sports, large events and fairs, community gardens and art installations.
In short, the combination of different activities and uses and their periodic rotation or adaptation are added values to the city’s
quality of life, and together, these apparently ad-hoc actions can be part of an intentional and systematic step-by-step strategy to
stimulate resilient changes to a city’s life without the burden of more permanent transformations.
3.2 Space and Design
The spatial qualities of the city have direct impact on its social and economic intensity and diversity. Spaces and buildings, densities,
architecture, street profiles and squares have all strong effects on a city’s life, but sometimes small changes like urban furniture,
architectonic details, lightweight modular structures or just opening spaces that were previously closed can also have a considerable
impact on city life.
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Small details can make a big difference. That’s the case of Centrumpladsen, where small design arrangements were made using
colours, materials and minimal sports equipments such as baskets or protective nets, as a way to mark specific zones for playing
activities, and of Play or Rewind, where twisted sports fields were drawn in the public space using key elements such as nets and
tapes.
The availability and placement of urban furniture can also impact space use and its dynamics, including allowing free and creative
uses of space. Matrikel 8 in Copenhagen offers the edges of its court shaped like irregular white rocks, which act as urban furniture
not designed for a specific use or activity but rather free for all kinds of interpretation such as sitting, playing, skating, parkour or
simply as works of art.
Finally, lightweight modular structures or modular principles can allow significant changes to a place and its use without the costs of
more permanent transformations, allowing for flexibility in its use and changeability over time. That’s the case of Zuiderzeeweg, a
temporary housing project for temporary residents, with its six large blocks made of modular container units, adapted to housing
needs, capable of being easily transformed, augmented or reduced in size according to future needs, or even removed and relocated
to another place; of Plug N Play, a temporary sports park in Ørestad Syd, which consists in a basic, low-cost and adjustable
infrastructural and connection wireframe where different moveable sport facilities can be literally plugged into, providing a wide
range of options in terms of spatial and programmatic configurations, making the whole structure of the park easily adaptable to the
changing urban environment and uses such as sports fields, parkour and BMX tracks, urban gardens and coffee shops; and of Boxpark
pop-up mall, which also bets on a flexible and easy to assemble structure made of shipping containers which host temporary shops,
while scaffoldings and raw construction site materials define the connections and open spaces between them.
Traditional planning and structural interventions can have a huge effect on a city, like big urban projects on river waterfronts – but
sometimes it’s just about making small changes to standard elements to produce unexpected reactions and bring innovation and
diversity to a city, which can be accomplished in a shorter amount of time and with less effort.
3.4 Process and Stakeholders
Structural interventions on the city are time and money consuming and, therefore, are not reachable to everyone. Even if they reach
a wider public, they are often end-users and not active users in the transformation process. With this in mind, temporary uses are a
social tool that can be used to foster innovation processes in planning by allowing different kinds of connections and at different
times between stakeholders.
Connections between public and private stakeholders can produce positive effects on the city and bring economic benefits to both
parties, such as in Plug N Play, the result of a collaborative effort between the developer – who maintains the courts and the facilities
– and the municipality, with the support of the Danish Foundation for Culture and Sports Facilities, which acts as a mediator.
These connections can be an example of success when bottom-up force encounter political endorsement, after a more or less
turbulent course. This is the case of Tempelhof Park – a former airport ground made into a temporary urban park, and then made
into a permanent public park by a citizens movement and referendum – an example of how temporary initiatives can shape the
planned development of cities; of Esto No Es Un Solar, in Zaragoza, where the idea of reusing several empty land plots in the city for
the benefit of local communities came out and was welcomed by the municipality – with those spaces being redesigned and
reactivated by their end users while the municipality maintained its pivotal role of mediator between them and the landowners; of
San Francisco municipality, which encourages local associations of volunteers to organise their own events in the streets, in an event
called Play Streets – where areas in the city of San Francisco which lack safe playing spaces for children are provided with active and
secured places to play, meet and connect with the neighbourhood, by simply closing them to traffic on Sundays; and of José Avides
Moreira park, the largest community garden in Porto and an example of a socially driven project made possible with the involvement
of several stakeholders: Conde de Ferreira psychiatric hospital of Santa Casa da Misericórdia temporarily offered a large private plot
laying next to the hospital to the municipal company for waste management in Porto, in order for it to develop a community
gardening project involving the patients of that hospital and their families in agricultural and gardening activities, intended as social
activities and tools for stimulating the interaction between them and people in the neighbourhood.
But these connections can also showcase the tension between top-down, formal planning approaches and bottom-up collective
initiatives, such as the NDSM in Amsterdam, an example of how pioneering appropriations of neglected parts of the city can generate
an attractive urban environment and motivate the involvement and conflict of different stakeholders when the land value rises:
massive warehouses host a self-build indoor village with productive, recreational and residential functions such as student residences
in containers, art studios and greenhouses – collective and self-organised experiments which brought the attention of other kinds of
urban players such as larger investors in the creative and media industries, and touristic and recreation operators.
Temporary initiatives can be a way of increasing the accessibility to urban resources and thus encourage social inclusion, making the
city a more open and democratic place, and its citizens an active part of the transformation processes, involved in the creative
processes that guide the continuous transformation of the space they live in and not only in the final result. The participation from
different players coming from the society and the political openness to it turn out to be recurrent variables in temporary
transformation processes, which can take up several forms, from single to recurring events, or even undefined temporary uses which
don’t have a particular schedule to happen.
3.5 Organizations and Agreements
Formal planning is supported by laws and regulations which have the power to bind stakeholders and enforce behaviours. In
temporary planning, the basic tool to organise participation is the agreement among stakeholders. There are several ways to define
the role of each player in the process (individual or collective, private or public) ranging from informal cooperation to contracts that
directly affect property issues, involving substantial monetary transactions, as well as numerous flexible ways in which these
agreements can be made – an advantage over more pre-defined arrangements offering little space for change.
Municipalities are often fundamental key partners in temporary initiatives, performing a mediating role between private and other
public entities. This was the case of AXA Building, an abandoned private office building in Porto, Portugal, which was converted with
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the help of European funding into a temporary event venue, cultural centre and creative industries incubator as a result of a fruitful
public-private partnership in which the owner – AXA insurance company – provided the space under a patron-like provision
agreement, while a municipality company, responsible for the city’s public space, facilities and events, managed the process.
City administrations can have a regulating and mediation role in temporary initiatives, but in some cases they can take more active
positions, undertaking concrete efforts to make them a reality. Many times, a pro-active role of the municipality is essential:
constructive collaboration among different urban players is only possible when supported by a clear political decision which still
leaves room for creativity and adaptation to specific contexts. That was the case with the Play Streets initiative, where the
municipality of San Francisco took an active role on encouraging people to organise their initiatives in a cooperative bottom-up-topdown initiative.
Finally, temporal initiatives can emerge from unexpected agreements and unexpected organisations, as it happened in Casa do Vapor,
a temporary community centre located on a beach plot in a fishing village near Lisbon, Portugal – an idea from a foreign design
collective and a cultural organisation operating in the framework of the 2012 European Capital of Culture, which counted with
financial support from European and municipal funds, and which resulted in built facilities – such as a community kitchen and a library
– and on the organisation of beach and street sports, among other activities. Casa do Vapor had some impact on the media, which
appraised the hybrid character of the initiative, with both foreign and local stakeholders involved and capable of creating an
interesting mixture of experiences.
3.6 Finance strategy and Business models
Temporality can promote step-by-step transformations of city space, allowing for higher financial flexibility and reducing the risks
connected to large structural investments and the amount of initial capital needed, and can also be a way of generating revenue from
places waiting for more structural transformations.
These temporary initiatives can be planned and have success, such as Boxpark – a temporary shopping mall in Shoreditch. The
business model is based on a trial-and-error strategy aimed to reduce financial risk associated with long-term investments, with the
landowner leasing single or double units to shop tenants for a limited period of time, allowing rotation and diversity, promoting a
mixture of local businesses and multinational brands devoted to street arts and style, sports and street food, and making side
activities sponsored by bigger brands possible in the surroundings.
But temporality can emerge from less planned initiatives, or from unexpected opportunities such as LX Factory in Lisbon – a successful
example of a development plan that faced the crisis of the real estate market and managed to recover, re-cycling itself in the
meanwhile: an old industrial complex expected to become a high-end luxury complex was turned into a cultural and commercial hub
with minimal intervention, and its owner was able to generate revenue in the short term by attracting several small tenants, who
made several different activities possible, such as small shops, restaurants, exhibition galleries, a disco, several markets and fairs. The
business model was about increasing land value by place making and city-branding as an intermediate step to fill the gap in the long
term structural plan waiting for the right conditions to happen.
Thus, temporality – either planned with some advance or as a quick response to an emerging opportunity – can reflect solid finance
strategies and innovative business models and help bring life, social and economic activities to places waiting for more structural
interventions.
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Fig. 3. Examples of temporary projects.

4. CITYMAKING: CONNECTING SUPPLY AND DEMAND.
As we’ve seen in Towards a new planning approach, there are numerous opportunities – innovative and inspiring ideas, and places
where they can take place – for incorporating temporality into planning in a more structured and systematic way. Connections are

664

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
the missing link: places exist which are hidden or invisible to the city and its citizens, and ideas exist which are not put into practice
due to their lack of visibility and exposure as well.
City.making project proposes an alternative view on how we plan and make our cities, allowing organisations, landowners, investors
and citizens to share spaces and ideas, matching supply and demand and fostering entrepreneurship; creating conditions to develop
temporary urban projects in a participative way, facilitating communication, and serving as a live catalogue of temporary projects for
future reference. It has three main objectives: to connect supply and demand, matching ideas with existing available spaces; to
promote temporary uses as a way to make cities richer, filling the gap between short-term events and long-term structural plans;
and to promote a wider participation, creating the conditions for stakeholders to cooperate in the transformation of their cities, from
planning and design to implementation.
Although there’s a lot more to it than technology itself, City.making believes that web-based ICT platforms can play a major role in
making those places and ideas visible and connected. That was the key idea that drove City.making into building its web platform:
the need to connect supply and demand in an accessible, continuous and interactive way. As such, City.making platform is targeted
at four different kinds of actors: land owners, who can offer and explore the possibilities to transform their spaces; entrepreneurs,
who can think of and suggest interesting projects to take place in the city; municipalities, which can discover new, lighter ways of
planning; and citizens and organisations, which can use their creative energy to improve their city.
City.making platform tries to give an answer to the five topics described in Towards a new planning approach: Use and Activities – by
the framework and concept behind it, promoting diversity and innovative ways of using city spaces through temporal interventions;
Space and Design – by showcasing interesting examples on the physical transformation of the city through carefully thought designs
and allowing users to submit their ideas, spaces and projects using rich-media such as images and videos; Process and Stakeholders
– by connecting land owners, citizens, municipalities, investors and entrepreneurs in one single platform on the web, allowing direct
connections between them, and linking them to opportunities and places in their city; Organisations and Agreements – by allowing
them to discuss and define (in a preliminary way) the conditions of their cooperation (i.e. when submitting a space, an owner can
choose to rent, sell or provide it free of charge); and finally, Finance Strategy and Business Models – although indirectly, by giving
support information about the places to all parties involved (i.e. dimensions, areas, price, etc.) which are critical to inform them.
City.making’s main interface consists of a shared, collaborative and interactive map where ideas, spaces and projects are displayed
in an attempt to promote connections between them. Each idea, space or project is a distinct marker on the map, which reveals basic
information about it when clicked, and then points the users to a dedicated page for more detailed information.

Fig. 4. City.making: a shared collaborative map.
Three main areas exist: ideas, spaces and projects. In ideas users can submit their proposals for uses and activities which can benefit
the cities they live in, or search, comment and rate other people’s ideas; spaces allows users to place their properties in the platform,
making them available for temporary uses; a project is then born when an idea meets a space: in the projects section users can
search a live library of temporary initiatives in their city, which acts as both a showcase of past initiatives and inspiration for future
ones.
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Fig. 5. City.making: a curated library of temporary projects.
Each idea, space and project is described in detail in a dedicated page in the platform, allowing users to interact with it and with other
users who are doing the same thing – hence creating a collaborative network of people interested in that particular item, with a
particular focus on local networks of citizens and organisations who can effectively cooperate to make an initiative happen.

Fig. 6. City.making: project details page.
City.making is currently open for testing and available at http://www.citymaking.net/, and was born out of the idea of making a
better use of exiting spaces in the cities, being one of the projects selected for funding in the SOUL-FI initiative – a FIWARE accelerator
program funded by the European Commission, which intended to promote innovative web-based solutions for smarter cities in
Europe. But City.making platform acts also as a solid foundation for more in-depth work: by building a network of local partners in
the municipalities, it can offer a set of on-demand services: exploration of design alternatives; organisation of participative events
such as conferences and workshops; legal tools and advice for temporary uses and stakeholders agreements; organisation of local
crowdfunding initiatives; and design of flexible construction solutions, suitable for temporary projects.

5. CONCLUSION
Achieving a degree of flexibility in the planning and use of available city space is not an easy task. On the one hand, planning culture
is geared towards permanent transformation of spaces and towards normalised and predefined processes; on the other hand,
temporality as an integral part of the city-making process is hard to achieve due to the fact that every situation is unique and demands
a high degree of customisation: planning culture, juridical conditions and land ownership varies in every country and even between
cities, while the amount and type of stakeholders influences directly any transformation process. In addition to that, temporary uses
in planning have not yet been explored to an extent in which distinctive operational patterns can be easily traced and reproduced.
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At this stage, experimentation is the practice and learning by doing processes are happening between all stakeholders. Still, we
believe that temporary interventions can help stimulate a dynamic urban life without disrupting the current planning system, as
transformations occur at different speeds and scales within the cities. Local initiatives need to feed, in the long term, decision-making
processes.
Finally, in the current context of high availability of information and communication systems, particularly on the internet, we believe
that web platforms such as City.making can have an important role in promoting and giving more visibility to innovative ideas for the
cities, in revealing more spaces as opportunities for temporary interventions, and in promoting recognised and successful temporary
projects and designs – thus making temporal planning more recognised and, hopefully, adopted.
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RESUMO
O nascimento de um filho e a sua integração na família exige aos pais uma adaptação nem sempre fácil, pelas exigências que os
cuidados ao bebé e o aleitamento materno implicam. É num contexto em que escasseia o apoio de retaguarda da família alargada e
os serviços públicos não são capazes de responder às necessidades dos pais, que surge o projeto “ACALMA” - (Aconselhamento em
Cuidados ao bebé e em ALeitamento MAterno), um projeto de intervenção e inovação social, que articula agentes públicos e privados,
com a missão de apoiar os pais nos cuidados ao bebé e no aleitamento materno, dirigido a famílias da região da Cova da Beira com
filhos até dois anos de idade. O projeto visa promover a adaptação à parentalidade, tendo como objetivo capacitar os pais para a
autonomia nos cuidados ao bebé e no aleitamento materno, garantindo maior equidade no acesso a apoio informacional e
instrumental. Em termos de estruturação e planificação o projeto é composto por três partes: Uma primeira parte dedicada ao
enquadramento do projeto, abordando temas como as políticas de saúde; a emergência da economia social e do empreendedorismo
e inovação social; a adaptação à parentalidade; o aleitamento materno; as redes de apoio social; terminando com a identificação de
experiências concretas em resposta ao problema. Segue-se uma segunda parte onde se explica as metodologias utilizadas no
diagnóstico do problema e no desenvolvimento das soluções, incluindo uma contextualização sociodemográfica e a aplicação de uma
metodologia participativa de pesquisa-ação. Finalmente apresenta-se os principais aspetos estruturantes do projeto: a sua finalidade
e objetivos; a estratégia de intervenção concebida em torno de 3 eixos: Eixo I - Disponibilização de um espaço de aconselhamento
através de iniciativas de educação para a saúde, que engloba um espaço de atendimento e aconselhamento individual, a realização
de workshops temáticos e a constituição de grupos de apoio mútuo; Eixo II - Disponibilização de equipamentos de apoio ao
aleitamento materno, por via de oferta/empréstimo; aluguer ou venda; o Eixo III - Rede de apoio social, pela conceção de um
workshop de planeamento tendo em vista a articulação de todas as iniciativas disponibilizadas pelas várias instituições existentes na
região da Cova da Beira de forma a otimizar recursos e a potenciar efeitos positivos; terminando esta parte com a previsão dos
recursos necessários. A título de conclusão procede-se a uma análise de risco e evidencia-se o seu potencial de impacto e replicação.
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ABSTRACT
The way natural disasters affect individual and social creativity for business is a hot topic in entrepreneurship research. A recent
conceptual model states that success of innovation depends on opportunities, self-efficacy, feasibility, desirability, and resilience. On
the other hand, scarce empirical evidence suggests that disasters boost creativity beyond the need to rebuild pre-existing resources.
Here we report on an ongoing social innovation process that arose after a megafire (8000 hectares) event which took place in 2015
in Sierra de Gata, a western Spanish marginal area close to the Portuguese border. Historic megafires occur in Iberia as a result of
fuel accumulation in huge areas after abandonment of traditional agriculture and livestock husbandry. After fire, a scientific proposal
was made from academy to the regional government involving the design of a smart-fire, mosaic landscape based on new
agropastoral practices in between dense forests, and also forest practices reducing stand density and thus fire risk. The initiative
(Mosaico Project) therefore depends on intensive engagement of land managers making profit from small businesses based on the
production/processing of fruits, wood, resin, meat, and milk. The participatory process was stimulated through the project’s website
(www.mosaicoextremadura.es), workshops, personal interviews, and opinion surveys. The first phase of the project (September
2016-April 2017), aimed at promoting private or public entrepreneurship in 25 municipalities, has resulted in 70 initiatives ranging
from 0.1 to 2000 hectares in the size of the potential affected area. The cumulative number of initiatives follows a sigmoid model,
with local hotspots in five municipalities and an even distribution among business types. Immigration of neorural entrepreneurs,
technical support from university, government financing through rural development plans, reduction of bureaucratic burden, and
aggregation of traditional smallholdings to facilitate land planning, seem to be the more influential external factors affecting future
success. Internally, business skills and ability for networking need to be improved in order to guarantee long-term sustainability of
these initiatives.
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ABSTRACT
The co-operatives have for a long time present themselves as an answer for local community needs, especially in low density areas
and underdeveloped regions, representing an inclusive organizational model local implemented and governed by the members to
fulfil their needs. Local development and the co-operative models inherent relationship evidence how important is to promote the
co-operative organization as a direct instrument for the regional devolvement not only social but also in an economic and financial
point of view. This paper aims to analyse the specific contributes of the co-operative model to the local development, through a
literature review followed by the characterization of four case studies representatives of the relationship between co-operatives and
local development. By doing so intents to analyse how does the co-operative legal and ideological guidelines conducts to a more
inclusive and sustainable society and what should thereby be the role of co-operative movement in regional development as well as
with all involved local stakeholders. Through four Portuguese co-operatives case studies was possible to identify the framing of each
co-operative in their own local community. It was also possible to identify the perception of their members of themselves as owners
as well as the others around them as direct or indirect beneficiaries, understanding that their different organization model of work
represents a mean for the paradigm change to an open democratic space to serve the community which subsequently positively
reflects on the local development. It was possible to conclude that these organizations are ideological and legal oriented for their
member needs as are for the community’s needs. They are perceived by their members first as an individual response and secondly
as an integrated instrument for local development. Although and the spite of a global effort for developing the co-operative
movement, it persists several resistances in understanding and promoting it by the regional offices and communities. This research
pretends not only to demonstrate the pre-existing positive relationship between the two but also delimitated some possible paths
to introduce a methodology to measure their real impact on the local development.
Keywords: Co-operative; local development; community.

1. INTRODUCTION
The Co-operatives, as a locally implemented organization orientated for their member’s needs, are an important mechanism in local
development. By their specific guidelines with a set of values, purposes and principles, they integrate the community directly and
indirectly in their organizational activity.
Thereby co-operative model presents itself as reasonable and useful mechanism to support local community as well their own
sustainable development, therefore is crucial to understand their potential role in a boarder perspective.
This paper intent to analyze in an explorative structure the relationship between co-operatives and local development, oriented by
three research questions:
1.

How co-operatives contribute to local development?

2.

What are the evidences of co-operative model contributes to local development?

3.

What is the relevance of the co-operative model?

To achieve the goal of this research, understanding the relationship between co-operatives and local development, the paper was
dived in two parts, the first with the theoretical analysis of the relationship between co-operative and local development utilizing a
literature review, and a second part that presents three case studies, analyzed to understand and measure the co-operative impact
on local development.
In this way is possible by a set of theoretical measurement indicators proposed to weight and relate the co-operative organization
model and local development, and what should be the society understanding towards is potential solution for the community
difficulties.

2. CO-OPERATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK
2.1 Ideological and legal guidelines
The co-operative organizations are oriented by their own ideology and legal structure that define their organizational activities, their
relationship between the members, the market and the community. Both ideological and legal guidelines are in fact the distinctive
behaviour that moves away the co-operatives model from profit enterprises.
In terms of ideology, it may be consider that the identity of the co-operatives is characterized by a specific definition of the cooperative in itself, a set of values, purposes and functions and by the co-operative principles.
Table 1: Co-operative Principles

172UNIAG,
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Definition

Principles
Open

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept
the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

2. Democratic member control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting
their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the
membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and cooperatives at other levels are also organised in a democratic manner

3.Member
Participation

Economic

Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of
that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation,
if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the
following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would
be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting
other activities approved by the membership.

and

Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into
agreements with other organisations, including governments, or raise capital from external sources, they do so
on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5. Education, Training and
independence

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and
employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general
public - particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation.

6.Co-operation among
operatives

Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative movement by working
together through local, national, regional and international structures.

1.Voluntary
Membership

and

4.Autonomy
Independence

7.Concern for Community

Co-

Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their
members.

Source: Adapted from Kurimoto et al.(2015)

A co-operative is defined as “an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and
cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise”(Kurimoto et al., 2015, p. 0), with
values such as “self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative
members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others” (Kurimoto et al., 2015, p. 0).
Therefore this type of organization model are “a unique system of ownership and governance endowed with a particular social
responsibility to meet the development needs of their members, other stakeholders and the wider community” (Bernardi, 2007, p.
15).
Embodied in their daily life of each co-operative it lays the co-operative principles, bounding all the universe of the co-operative
model and defining their conduct as a hold. The co-operative principles today are seven: 1st Principle: Voluntary and Open
Membership; 2nd Principle: Democratic Member Control; 3rd Principle: Member Economic Participation; 4th Principle: Autonomy and
Independence; 5th Principle: Education, Training and Information; 6th Principle: Co-operation among Co-operatives; 7th Principle:
Concern for Community. On each of its principles there are a guideline and mostly a bylaw conduct instruction with transversal
implications for the organization.
The seven principles, that throughout history had very little alterations, are in fact a reflection of Rochadale Pioneers vision, “to
achieve much more than just establishing and operating successful business enterprises” (Kurimoto et al., 2015, p. 63), corresponding
to a concern “for social justice” (Kurimoto et al., 2015, p. 63).
In all seven principles there are three of them that orientate the co-operative movement towards the community. To be mentioned
that “community itself is a key cooperative principle, not only in terms of community development, but also in the broader
perspective on cooperative as presenting an alternative socio-economic reality” (Vieta & Lionais, 2015, p. 4). From them, the 5th, the
6th and the 7th co-operative principle, are the ones that have more direct implications on the obligatory position of the co-operative
model with the community and commitment to regional development. The 5th principle – Education, Training and independence, in
the sense that it is applied to the general community, an open space form inside the co-operative to their nearby community. The
6th principle – Co-operation among Co-operatives, since, implicitly this co-operation evolves the local co-operation. The 7th principle
– Concern for Community, that specifically and directly states the importance of the relationship of co-operatives and their
community. Thus, the concept of “Co-operative work for sustainable development of their communities” (Kurimoto et al., 2015, p.
87) is decisive for Co-operative mission, vision and business strategy. And the “co-operative value of ‘social responsibility and carry
for other’ is evidenced by co-operatives delivering benefits for the communities in which they operate as well as for their members”
(Kurimoto et al., 2015, p. 87).
The successful application of this 7th Principle is essential for co-operatives and their members, they should remember their distinctive
role in society and their contribute “to the sustainable development of their local communities and, more widely, to the sustainable
development of the national, regional and global communities of which they are part” (Kurimoto et al., 2015, p. 63). This relationship
promoted by the concern for community is a key mechanism for developing the co-operative movement, society and a fair market.
By doing so it will be possible for co-operatives to keep on their role of a major contributor “to the progress of civil society and
democratic renewal” (Kurimoto et al., 2015, p. 63).
In agreement with its co-operative principles are the values, purposes and functions that empower the members and others around
them, to build a fair society more capable of self-help and self-responsibility, with a deep concern to build a responsible, democratic
and cohesive citizenship.
On the subject of the legal rules, it first should be taken into account the variation across Europe, mostly national adjusted, creating
a disparity between the different country and their relation within and with all stakeholders involved.
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In a broader perspective its identifiable a group of lines in the bylaw regulation, democratic governance, the common interest of
members, non-profit purpose and implicit restriction on income use, reserves and restriction of outsiders interferences. The
democratic governance (one member one vote) should respond and be oriented for the common interest of members, and as a nonprofit business there are in several European countries mandatory reserves, that should be applied also in the best interest of the
members that could include the community, finally as a autonomous organization managed by a group of members is by-law to
maintain the outsider influence away. The legal rules applied to the co-operative model mainly reflect their specific characteristics,
also International Co-operative Alliance (ICA) recommendations and they are confluent with the co-operative principles, in different
forms, since there is a tendency for national adequacy, although maintaining the main characteristics of the distinctness of the cooperative model emphasizing its distance from the other organizational models.
In each of these lines, the regulation promotes the accomplishment of the movement orientation, adding several difficulties on the
daily life management but accentuating the uniqueness of the model. It is irrefutable the inherent financial problems as the extra
work needed to engage co-operative members on the democratic and participative governance, however the acknowledgement of
their singularities, of the importance on having transparent relationship between all members, and of public policy adequate to this
characteristic reveal that the ‘co-operative advantage’ exists.
2.2 The co-operative model as a mechanism for local development
The co-operative model is bind to a non-profit form of organization, characterized by a main purpose, fulfilling their member needs
and as local implemented organization with a special relationship with the community, which reflects a privileged position in the
support of local development. Presenting an inherent association between co-operatives and local stakeholders in which the
community is a key partner for running of co-operative model as a mechanism for local development.
The co-operative first and main purpose is to serve its member’s purposes and to fulfill their needs, but as a local implement
organization created by community members and according to the co-operative principles, oriented to and for the community, it
makes the community a beneficiary of the co-operative and of the members activities development. Sofferahn (2009) refer the term
cooperative community development, defining it as “a process in which member-controlled organizations develop and operate to
achieve the goals of their member and broader social and economic goals of the community” (p. 178). Additionally it exist for
MacPherson (2013) an “historical capacity of co-operatives to respond to community challenges.” (p. 15). In addition, for Majee
(2011) the cooperatives are “a viable vehicle to an accomplished” (p. 49) the improvement of social and economic, understanding
the “community development as a process that mobilizes resources and builds the capacity of local residents to work together” (p.
49).
According to the literature review, the co-operative model is in itself a mechanism for local development. It may be considered their
business behavior, which brings direct and indirect development to the local community and through the principles and purpose that
co-operatives stand for (Figure 1). The co-operative business behavior undermines the characteristics of the co-operative model and
how its behavior is able to foster local development. Mainly, with their democratic governance, as an alternative organizational
model, being a response when market fails and through an orientation toward the model expansion. Given that on each co-operative
is possible to “mobilize and aggregate local financial capital” (Zeuli & Radel Jaime, 2005, p. 49) that consequently may “increase a
community’s financial capital since the cooperative owners are generally local residents” (Zeuli & Radel Jaime, 2005, p. 49), allowing
for retaining local capital.
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Figure 1: Co-operative model as a mechanism for local development
Source: Authors

Table 1: Co-operative Business Behavior as a Mechanism
Mechanisms

Business
Behaviour

Description

Author

“Development of democratic leadership skills, transferrable skills that enriched
communities and strengthened the fabric of civil society”.

Kurimoto et al., 2015, p. 85

“Cooperative organizations are effective in provisioning for myriad life needs, and so in
more democratic and sustainable ways”.

Vieta & Lionais,
2015, p. 1

“Co-ops became effective tools for community development when they are linked to a
broader social and political imagination of alternative development in conjunction with
adequate policies and support mechanisms”.

Vieta & Lionais,
2015, p. 4

“Their success is based on their ability to support those communities to develop in a
sustainable way”.

Kurimoto et al.,
2015, p. 85

“Cooperatives can be an effective participatory strategy to bootstrap low-income people
into the socio-economic mainstream”.

Majee & Hoyt,
2011, p. 48

“the social as well as financial capital they can create for members and for their
communities.(…) The emphasis on democracy and social responsibility (…) transparently,
inclusively, and responsibly, all qualities important for community wellness”.

MacPherson,
2013, p. 9

“A co-operative can therefore provide a hub for organizing particular local economic
interests and/or for protecting common pool resources.”

Simmons
&
Birchall, 2008, p.
2134

“New cooperatives will promote local development by providing more jobs, by preserving
and strengthening the local infrastructure and by promoting a pattern of buying which
favors local suppliers”.

Lorendahl, 1996,
p. 144

“Effective tools for community development because they (…) make community interest a
priority over short-term financial gain”.

Vieta & Lionais,
2015, p. 3

“Serves to set up a store in poor, isolated village, to organize free and secure work, and to
fight unemployment or exploitation but also to offer work with greater fulfillment and
autonomy, to foster the spread of socially (…), co-operation is a tool serving to overcome
difficulties and the state of necessity or simply to meet higher demands in the pursuit of
goods or value that society is not otherwise in a position to supply”.

Bernardi,
pp. 14–15

“Democratic management of work, producing new opportunities of jobs and income (…)
fair prices of products and services”

Lopes et al., 2015,
p. 222

2007,

Source: Authors

Adding the fact that, “by virtue of being locally developed, locally owned and locally controlled, cooperatives clearly build on a
community’s human capital, social capital, and financial capital” (Zeuli & Radel Jaime, 2005, p. 48), specifically, it contributes “to
human capital development (education, skills, and experience) (…) its most substantial community development impact” (Zeuli &
Radel Jaime, 2005, p. 48). Additionally their democratic way of being and the natural entrepreneurship allows a positive impact on
community, leading by example, encouraging a replication will (Table 1).
In agreement with business behaviour, it is possible to identify the co-operative principles associated with the very one purposes of
the co-operative movement and their organizations that is also a booster on local development (Table 2). Essentially, to be referred,
the commitment on sustainable and local development, support on learning and education of members and community and business
social responsibility through restricted value of transparency and equity. As Kurimoto (2015) state “it is from these deep roots of
concern for the sustainable development of the immediate local communities which gave birth to them that the co-operative
movement’s wider concerns for sustainable development of communities nationally, regionally and globally blossomed and grew”
(p. 85).
To be said that the guidelines of this model are oriented specifically to act responsibly in an integrated social manner with remain
stakeholders. Moreover, “it serves as an inclusion instrument of citizenship rescue and therefore of development” (Lopes, Matos, &
Machado, 2015, p. 215) and also ”a democratic mechanism for wealth creation” (Ketilson, 2014, p. 4), since in most cases “the
community is chosen as a location for the co-op based on strategic business reasons at the end of the cooperative development
process” (Zeuli & Radel Jaime, 2005, p. 47). Therefore, co-operative establishment motives are a special features that functions as a
mechanism, for the reason that “the initiators and goals of the cooperative development process, as well as the cooperative structure,
have important implications for community development” (Zeuli & Radel Jaime, 2005, p. 47).
Thus, having the co-operative model several identifiable mechanisms for local development, it is important to measure is impact, in
order to understand its weight and how it is possible to stimulate the development for a more inclusive and fair society. Consequently,
in accordance with literature review is proposed six main indicators that in theory could measure the positive impact of the cooperative model in the local development throw the community and their business revenue (see Table 3). The proposed indicators,
the number of employees (Beaubien & Rixon, 2012), the number of Co-operative activity beneficiaries, the annual amount on
community investment (Beaubien & Rixon, 2012), the total number of co-operative member (Beaubien & Rixon, 2012), the number
of new indirect business and the annual turnover of the co-operative.
Table 2: Co-operative Principles and Purposes as a Mechanism
Mechanisms

Author

Description
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Principles
Purposes

and

“The benefits from this responsible commitment to sustainability circle back through new
members, increased turnover and higher surpluses that reinforce a co-operative’s economic
success”.

Kurimoto et
2015, p. 93

“Duty on elected boards and management to seek approval from members in general assembly
to policies that positively impact on the sustainable community development”.

Kurimoto et al.,
2015, p. 87

“The emphasis on learning, education and development in the first three of these assumptions
suggest the importance of the relationship between a co-operative, its members and their
communities”.

MacPherson, 2013,
p. 9

“Preserve needed jobs and industry within their localities, or secure affordable and dignified
housing for its most vulnerable people”.

Vieta & Lionais,
2015, p. 6

“The motives for establishing the cooperatives are reflected in the goals expressed: to create jobs
and new companies (…), to provide good and cheap living conditions (…), to maintain the existing
infrastructure and services (…), to create new public services (…) or to stabilize existing jobs (…)”.

Lorendahl, 1996, pp.
145–146

al.,

Source: Authors

The selection of these six indicators lays down on the assumption, first that the number of employees and total members represent
income for members that integrated in the community allowing the support on community development. Secondly, the number of
co-operative activity beneficiary, annual amount on community investment and number of new indirect business measures the
impact of the model in promoting local development. Since “Co-operatives are characterized by and proud of the fact they are rooted
in local communities” (Kurimoto et al., 2015, p. 88). Moreover, “they are set up by the people to meet their common economic needs
within communities” (Kurimoto et al., 2015, p. 88) and, thereby, they represent “an effective tool for the sustainable social
development of the communities in which they work” (Kurimoto et al., 2015, p. 88). Additionally, “they are governed by their
relationship to the communities in which their members reside. (…) cooperatives are strongly connected to the worries and temporal
focus of local communities through their member owners, (…). As residents, they are affected by the cooperative’s investments in
operations that affect the quality of life in the community” (Stofferahn, 2009, p. 180). As for the new business “is by co-operatives
listening to their community connections [that] they expand or diversify their own business activities” (MacPherson, 2013, p. 15).
Furthermore, “the possibility of cooperatives in grounding and proliferating alternative forms of community development, all
embedded in some vision of social and economic justice” (Vieta & Lionais, 2015, p. 2). Third, the level of governance democracy
allows to understand the potential of this co-operatives to introduce a democracy way of being in society, how member perceive
their own democracy within the organization. To be said that “the potential to unlock cooperative’s transformational impacts on
communities necessitates that they be grounded issues of socio-economic justice and alternative visions of socio-economic
organizations” (Vieta & Lionais, 2015, p. 4) having a positive impact on co-operative and local development. In fourth, the annual
turnover weights the wealth creation of this organization from a financial point of view.
Table 3: Indicators to measure Co-operative local development impact
Indicators
Number of employees
Total members
Number of Co-operative activity Beneficiaries
Annual amount on Community investment
Number of new indirect business
Level of governance democracy
Annual Turnover
Source: Adapted from Beaubien and Rixon, 2012

In sum, the “co-operative engagement with its community is not a frill (…) co-ops cannot ignore the social consequences of what they
do (…), they have a responsibility to care for the communities in which they exist (…), it means they have to be transparent in their
work within communities (…), they should strive within prudent limits to work with others in contributing to community
wellness.”(MacPherson, 2013, p. 17). As Vieta (2015) state, “in time of crises, in particular, cooperatives can stabilize community
economies.” (p. 2).

3. CO-OPERATIVE CASE STUDIES
3.1 Characterization
This research has included three Portuguese Co-operatives implemented in the Northern area of Portugal, Peripécia CRL, Dolmen
CRL and Atlas CRL. Three Co-operatives with different purposes but with a strong community concern and integrated in different
perspectives the community in their strategic orientation of business as users and beneficiary.
Peripécia Theatric, CRL was founded in 2004 and is located in Vila Real district; it was created to satisfy the need of a group of artists
to organize themselves in a theatric company. And they saw in the co-operative model of organization a collective form for their
collective needs. There are five members since the beginning of the co-operative, three of them actors.
Dolmen - Local and Regional Development, CRL was founded in 1993 in Douro region, to bring new solutions for the requests of their
territory. The co-operative business activity has been growing since the 90’s; it includes services, cultural, craftwork and social work,
base on supporting the local community and reinforcing local cohesion and territory sustainability. With several affiliates and 147
members, it includes 14 member employees and 1 employee that has not yet become a member of the co-operative.
Atlas, Cultural Co-operative, CRL, is a multisectoral co-operative, with a large spectrum of business activities, services, social solidarity,
responsible consume, permanent education, co-operation for development, technique and professional education and local
development, strongly supported on co-operative principles and is persecution and promotion. Atlas was created in Porto, in 1997,
composed by 17 co-operative members and 5312 associated beneficiary, in 2016.
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3.2 The role of the co-operatives in the local development
The four Portuguese co-operatives were researched between May to June of 2016, it was permitted to access several documents of
the co-operative activity, and additionally were interview several members on each co-operative to understand the perception of
the member towards de co-operative overall activity. Utilizing the information collection was possible to make some considerations
on the position of each co-operative taking into account the six theoretical measurement indicators. The information gathered
reports to 2015, considered the total numbers of employees and members the co-operative had at the time, also according to their
financial reports the amounts concerning community investment and annual turnover. For the level of governance democracy, it was
consider the answers of the interviewers on a scale of 1 to 10 points, being 10 the maximum level of democracy. To the number of
beneficiary of cooperative activities and new indirect business was taken into account additional reports of the co-operative not
always resulting on a concrete number given the measuring difficulty of the indicator.
Peripécia is composed by 4 employees from which three are co-operative members, located in a rural area and with a small structure
their main impact in their community is through their performing art. They have workshops and activities directed to the community,
as “Lua Cheia, Arte na Aldeia” and performing workshops. This co-operative is locally implemented and although the theatric
company makes several tours with their plays, their headquarters are in Coêdo where their created and develop their new plays and
interact with their surrounding community as an open space.
The President of the Co-operative “Peripécia” states that they do not assume the role of promoting new co-operative business since
they centered themselves on their own activities. Also as a nonproductive activity, the wealth created by this co-operative is mainly
cultural with small impact on local development. Additionally, as referred previously, most of the performances made by the company
are not on their headquarters but dispersers, reducing the indirect incomes from it to the local economy.
The number of co-operative activity beneficiary since the benefit produced by this co-operative is cultural we may say that all
spectators and participants on co-operative activities are beneficiary. Given the fact that the activities are disperse throughout the
territory, the total number of spectators became irrelevant, is important to refer the activities developed in the co-operative
headquarters have strong adhesion according to the President.
Taking into consideration the level of governance democracy, on a level of 1 to 10 points the single interviewed, the president of the
co-operative, classified it with 10 points. Although form it was made only one interview of a total of 5 members, there is a coherence
on the speech of the President with the remain elements collected and is understandable that a small organizational structure like
Peripécia propitiates a more democratic governance given the proximity of the members and clear orientation for the same purpose
of art performance. Their main impact in their community and local development, since it is a small structure involving reduced
investment, it’s mainly a structure of inclusive culture associated with the democratization of the access of performing art in small
rural areas.
Dolmen is a Co-operative to managed, distribute and support European a national funds to promote local development. Therefore
in is on object this co-operative main purpose is regional and local development of is intervention area, “Douro Verde”. As an atypical
Co-operative Dolmen has a very different type of members, from their own employees, public institutions and individual members,
additional to their supporting services they have several stores in different location to sell local products. With 147 co-operatives
member and 15 employees, having four working spaces in Lower Tâmega area, located in Marco de Canaveses, Amarante, Baião and
Cinfães, Dolmen is implemented in the territory close to community to provide the necessary support for their own activities as part
of the co-operative own work and mission. There is here an important circular synergy between the co-operative – members –
community on each has its own role on local development and sustainability but only possible by their joint work.
In 2015 they had 53 dynamics throughout the year, that include events organization as the attending in different sort of events, 6
projects approved to be started, through which they intent to develop their territory integrating the community for a more inclusive
and equitable society. Since its own purpose is the regional development, the investment is all to and for the community. As is also
higher the creation of new business, that are not specific co-operative but all kind of business possible because of the amount of
money provides by Dolmen and by their technical support. Consequently, apart from the direct jobs Dolmen as created in their
working spaces, the income to the producers that are able to commercialized their products in Dolmen stores as in the several
markets Dolmen participates, there are the indirect jobs and community income by the new business created by the financial and
technical support of this Co-operative.
For the level of democracy is to be refer there were made 6 interviewed all member employees of the co-operative and the average
of governance democracy determined was 8,8 points. The policy carryout by the board, for example the board members don’t receive
any payment for their position of board members, regular meeting for work discussion, leadership and equity promoted by the Cooperative President. Therefore, in spite of the complex structure of this organization a clear vision an oriented strategy and
transparent governance allows its significant degree of governance democracy.
Dolmen is an instrument for local development, working as a mechanism to promote regional leverage in a rural area with problems
of population decrease, unemployment, poverty and lack of work solutions. Is visible that is implementation in this area and the
development of their activity has allow the support of local community, producers, commerce, local business and government
institutions in a more inclusive and sustainable growth.
The third case study, Atlas is a cultural co-operative, but has form the three analyze co-operative and more broader activities, that
include education and training to several services. It assumes a strong position with the immigrant community and the
underprivileged part of society, assuming their own role on the world co-operative movement toward a construction of a fair and
inclusive society. It has a small number of permanent employees, 4 employees, however during their education and training activity,
the co-operative hires temporarily several trainers and teacher.
The co-operative has two types of co-operative members, member per se, and associated-beneficiaries. The seconds are all the
individual persons that had used the co-operative services in same way, since is requested by the co-operative that everyone who
uses the co-operative mandatorily becomes a member with several privileged, as for instance the fact that they can participate on
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the decision-making meetings as a consultative board. In this sense, is possible to have a close number of the actual number of cooperative activity beneficiaries, at least the direct ones, 5312 persons. The community investment is directly connected with the
several activities develop by the co-operative since their services and projects are to serve the community, by educations, technical
supports on new business and bureaucratic problems. For the level of governance democracy, the 4 interviewed answers result on
an average of 9 at of 10 points, reflected by the small structure of employees and co-operative members, and the awareness of the
co-operative advantage widely spread.
Atlas started in Oporto, but with expansion vision intents to reach other regions. As for their impact on local development its visible
mainly by their work to immigrant and underprivileged people, this support is essential for their integration in society, indirectly
providing a way for this persons re-establishment and helping solving some social problems and in some way filling a market breach,
that in this sense contributes to the local development.

4. CONCLUSIONS AND CONTRIBUTES
Co-operatives present themselves as a valid organization form with an identifiable relationship with the community and local
development. As a mechanism for local development the literature review identifies several main lines, income for the community,
fair prices, democratic promoter, supporter of new business and general awareness and assistance of the local development
potential, presenting in it as an instrument of inclusion and integration of all citizens in the economic dynamic.
The analysis of the three case studies associated with the previous literature review allowed reaching some understanding over the
main purpose of this study as also of the three-placed research questions. Thus, regarding the first question, of how co-operatives
contribute to local development, was possible to conclude that by their principles and purposes, and through is particular business
behaviour the co-operative model contributes to local development. In this sense, the organization model provides economic,
financial and social development directly and indirectly and is an economic responses being a local implemented structured oriented
to their members needs and by a clear understanding of their evolving reality connected with all stakeholders with special attention
to the community, as stated on their 7th principle, concern for community. Additionally in all three case studies, each of them provides
contributes to local development, Peripécia by a cultural offer in a rural area, Dolmen by a set of technical and financial support to
their territory development, and Atlas with their social awareness and technical support to frail members of society in an inclusive
orientation.
For the second question, what are the evidences of co-operative model contributes to local development, is possible to list according
to the theoretical indicators measurement, that on each co-operative we can measure in numbers and in analyses consideration the
effective contributes of them. To be mentioned, the higher level of governance democracy in all three co-operative, presenting
themselves as an important role model for a more equity society, their activities reflect on income (Peripécia; Dolmen, Atlas), financial
support for community development (Dolmen), and bureaucratic support to fragile population (Atlas).
Lastly, on the subject of what is the relevance of the co-operative model, was possible to understand that the model may be adjusted
to their members need, since is a versatile structure support by equality, fairness and democracy. Their non-profit purpose allows
that the strategy and vision of the co-operative be much more than a profitable perspective, it can be an answer to fulfil the
requirements of the members and the community, although not undermining the financial support structure to survive in the market
place.
There were some limitations encountered in this research, since the measurement indicators not always allowed for a numeric
collection, representing qualitative results instead of quantitative ones. It would be important for future researches to analyse a
boarder spectrum of co-operative with more diverse activities in different areas to understand how it reflects on their relationship,
as bordering the number of measurement indicators for more supporting data.
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RESUMO
As exportações dos países ou regiões são comummente analisadas com base nos próprios valores exportados, e afetadas à região
onde o produto final exportado é produzido. Esta análise pode contudo ser enganadora, dado que uma parte significativa desse valor
corresponde a importações de outros países, ou no caso regional doutras regiões. Esta comunicação recorre a um modelo inputoutput tri-regional (Centro Litoral, Centro Interior, Resto do País), com 431 produtos e 135 ramos de atividade, analisando e
ordenando as exportações portuguesas totais quer pelo valor acrescentado nacional quer pelo emprego que geram, direta e
indiretamente. Também os setores de atividade em Portugal são ordenados pelo seu contributo para as exportações, que podem
consubstanciar-se em diferentes produtos, distinto daqueles a que o setor se dedica. Esta análise, por setores, é prosseguida também
para Região Centro Interior, identificando-se os ramos de atividade da região que mais contribuem – mesmo que indiretamente –
para as exportações portuguesas, mesmo que estas ocorram a partir doutras regiões.
Palavras-chave: Exportações, Modelos Input-Output, Região Centro Interior

WHICH SECTORS DO REALLY EXPORT IN PORTUGAL? – AN INSIGHT INTO THE PORTUGUESE EXPORTS BASED ON A MULTI-REGIONAL
IO MODEL
ABSTRACT
The most common exports analyses, either based on countries or regions, are normally just focussed on the exported values
themselves, which are fully allocated to the region where the final exported products are produced. However, these approaches may
be significantly inaccurate since a significant part of exported values may correspond to imports from other countries (or other
regions). This presentation uses a tri-regional (Coastal Central Region, Interior Central Region and the Rest of the Country) inputoutput model for the Portuguese economy, with 431 products and 135 sectors, to analyse and rank total Portuguese exports,
according to their value added and the employment embodied, both directly and indirectly. Economic sectors are also ordered
according to their contributions to the total exports, which may consist of different products and embody into different industries,
distinctive from those where the contribution does happen. Finally, this sectorial analysis is further deepen for Interior Central Region,
identifying the industries in this specific region that contribute the most - including the indirect effects - to Portuguese exports, even
if the corresponding final products are remitted from other regions.
Keywords: Exports, Input-Output Models, Interior Central Region

1. INTRODUÇÃO
A análise das exportações de um país é normalmente um elemento indispensável na caracterização de uma economia. Os setores
mais capazes de exportar são os mais sujeitos à competição mundial, onde revelam o seu sucesso, e estão por isso entre os mais
eficientes da economia. Estes setores mais exportadores não são contudo, por regra, os mais representativos em termos de produção
nacional, aferida pelo seu valor acrescentado. Na maioria das economias contemporâneas, o sistema produtivo nacional é dominado
pelos bens e serviços não transacionáveis, que são produzidos no mesmo local onde são utilizados, quer pelos consumidores finais,
quer muitas vezes por outras indústrias, que carecem destes bens ou subcontratam estes serviços. Menos ainda os setores
exportadores são os grandes criadores de emprego. Não só esta geração de emprego é em grande medida assegurada pelo setor dos
não transacionáveis, como normal ainda que paradoxalmente, o emprego tende a ser criado pelos setores menos produtivos, com
escassa capacidade de competir nos mercados internacionais, e consequentemente afirmar-se em termos de exportações.
Ainda assim exportar é importante, porque (por regra) só exportando as economias são capazes de importar de forma sustentada.
Ora as importações são indispensáveis ao funcionamento das economias. Por um lado, os consumidores finais têm um legítimo
apetite por vários bens importados, e por outro, o próprio processo de produção nacional, incluindo a produção de nãotransacionáveis e os setores menos produtivos mas geradores de emprego, carece de matérias-primas, bens intermédios e por vezes
serviços especializados que são importados.
Esta comunicação tem pois por objetivo caracterizar as exportações portuguesas, descortinando os produtos em que o país se revela
capaz de competir nos mercados internacionais, assegurando deste modo o bom funcionamento do conjunto de toda a economia,
incluindo também a parte que se destina a satisfazer a procura doméstica. Esta caracterização pode parecer contudo trivial, numa
primeira abordagem, bastando consultar para esse fim uma das múltiplas estatísticas de comércio internacional, e identificando aí
os produtos mais exportados com base no seu valor total de exportação. Esta é porém uma análise insuficiente quando se quer ter
em boa conta o papel das exportações numa economia, nomeadamente as suas interconexões com a procura doméstica, e as
necessidades que ambos os setores, o exportador e o dirigido ao mercado interno, têm de outros bens e serviços importados,
indispensáveis aos seus processos produtivos.
Um primeiro problema que se levanta é que muitas das exportações portuguesas envolvem também volumosas importações. Estas
importações acontecem não só diretamente no processo produtivo dessas exportações, mas visam também contribuir para a
produção doutros bens não exportados, mas que são bens de produção nacional usados a título intermédio na produção das
exportações. Se considerarmos que um produto se produz com outros produtos, que por sua vez usam outros produtos na sua
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produção, que também requerem outros produtos numa cadeia sem fim, então as importações podem acontecer em qualquer fase
desta cadeia. De facto, o valor da exportação de um particular bem ou serviço pode sempre ser repartido em valor acrescentado
nacional e importações174, pelo que um dos primeiros objetivos desta comunicação é identificar os produtos que mais são
exportados, em Portugal, tendo em conta somente o valor acrescentado nacional que é parte dessa exportação. Esta é de resto uma
ideia que tem feito escola, nos tempos recentes, na caracterização do comércio internacional dos diferentes países, particularmente
acarinhada pela OCDE (OECD, 2015).
Analisar quais os produtos mais exportados, medidos pelo seu contributo para o valor acrescentado nacional, é contudo só uma parte
da história. Alguns ramos de atividade não exportam de todo, ou só o fazem muito incipientemente, nomeadamente porque são
não-transacionáveis (ou quase-não-transacionáveis), mas vêm o valor que criam ser incorporado no processo produtivo de produtos
exportados. Ainda que não-transacionáveis exportam indiretamente. Um segundo tipo de análise prosseguida à frente visa identificar
quais estes setores, e ordená-los pelo seu contributo para as exportações (mesmo que os produtos exportados não sejam seus).
Muito do que foi dito para as exportações de um país pode ser repetido, ipsis verbis, para as exportações de uma região. Em particular,
só uma parte dos valores exportados pela região são valor acrescentado regional, sendo o remanescente importações internacionais
ou valor acrescentado noutras regiões do país. Esta comunicação enfoca a sua atenção na Região Centro Interior (definida como a
agregação das seguintes NUTS 2002: Pinhal Interior Norte, Dão-Lafões, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, Beira Interior Norte, Beira
Interior Sul e Cova da Beira) determinando o contributo desta região, em primeiro lugar em termos de valor acrescentado, para as
exportações. Este contributo foi, como é claro, desagregado por setores. Sublinhe-se que a nossa opção não foi, dada a pouca
disponibilidade dos dados que dispúnhamos, analisar as exportações da Região, mas centrámos antes a nossa atenção no contributo
da Região Centro Interior, em função da sua estrutura produtiva, para as exportações portuguesas totais.
Finalmente esta comunicação encara também as exportações portuguesas do ponto de vista do emprego que geram. Num primeiro
momento, os principais produtos de exportação nacionais foram ordenados segundo o emprego direto dos setores que procedem a
essas exportações, tornando evidente que algumas das principais exportações portuguesas são pouco trabalho-intensivas, e
consequentemente fracas geradoras de emprego, apesar (ou como causa) da sua eficiência e competitividade internacional. Procedese depois a idêntica ordenação dos produtos exportados, mas tendo então em conta também os empregos indiretos gerados, muitos
deles ocorridos em setores não-transacionáveis ou relativamente pouco competitivos. Num terceiro momento identificam-se os
setores mais empregadores que contribuem, direta ou indiretamente, para as exportações na economia portuguesa, mesmo que
muitos desses setores não exportem eles próprios. É nesta análise que se encontrou o mais inesperado dos resultados aqui obtidos:
apesar de Portugal ser um país de reduzida aptidão agrícola, e das exportações de produtos agrícolas serem pouco relevantes em
Portugal, o setor de atividade que em termos de emprego mais contribui, direta e indiretamente, para as exportações portuguesas,
é a Agricultura (só produção vegetal, excluindo a pecuária e caça)! Esta mesma análise, dos setores com mais emprego a contribuir
para as exportações nacionais, é também prosseguida, no plano regional, para a Região Centro Interior, confirmando-se, agora com
menos surpresa, que a Agricultura é o setor, também nessa região, que mais emprego afeta às exportações nacionais.

2. METODOLOGIA
O presente estudo é baseado na metodologia MULTI2C (multi-sectoral, multi-regional Coimbra model), desenvolvida por um grupo
de investigadores, essencialmente da Universidade de Coimbra, que permite a construção de quadros input-output, para diferentes
configurações geográficas, de forma flexível, para o território português. A versão do MULTI2C aqui utilizada baseia-se em dados de
2010, admitindo um considerável grau de detalhe: 431 grupos de produtos produzidos por 135 ramos de atividade. Ao nível regional,
e dada a dificuldade de estimar de forma fiável o comércio inter-regional, os modelos MULTI2C dividem Portugal em duas, ou quanto
muito três, regiões, que cobrem exaustivamente o território nacional. O modelo utilizado neste estudo é tri-regional, dividindo a
Região Centro em Centro Litoral e Centro Interior, e acrescentando o Resto do País.
O essencial da informação retida nos modelos MULTI2C provém do sistema português de Contas Nacionais e Regionais, embora
alguma outra informação seja usada subsidiariamente, nomeadamente os Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho e Segurança
Social, os Censos 2011, o Inquérito às Despesas das Famílias 2010-2011, estatísticas específicas para a produção de eletricidade, o
Recenseamento Geral Agrícola de 2009, e o Inventário Florestal de 2010 175.
Os modelos da família MULTI2C são modelos de input-output de tipo retangular, isto é consideram mais grupos de produtos que
setores de atividade, trabalhando com esse grau de detalhe dos produtos, sem o nunca os agregar para o menor detalhe dos setores.
Cada ramo de atividade produz tipicamente vários tipos de produtos principais, podendo ainda produzir produtos secundários, isto
é, produtos principais característicos de outros ramos. A estrutura do modelo é pois emprestada dos Quadros de Equilíbrio de
Recursos e Utilizações das Contas Nacionais. Na abordagem adotada cada ramo de atividade produz segundo uma tecnologia própria,
idêntica para todos os produtos principais do ramo, e assumida também igual para os produtos secundários (que em Portugal são
geralmente uma fatia pouco expressiva da produção de cada ramo). Ao contrário dos quadros de Contas Nacionais, contudo, os
modelos MULTI2C trabalham em fluxos domésticos e preços de base. Quer isto dizer que na parte central do modelo, onde se regista
o consumo intermédio, e no módulo da procura final, quando se consideram aquisições de um certo produto i, realizadas pelo setor
j, ou com uma utilização final k, estas aquisições referem-se só a produtos produzidos em território nacional, e estão valorizadas a
preços de base, excluindo no valor das transações os impostos sobre os produtos, menos subsídios, mesmo que não dedutíveis, e
excluindo também as margens comerciais e de transporte.
Este modo de valorizar a procura final, e portanto também as exportações, tem algumas implicações nos quadros que se seguem,
sobre os produtos de exportação em Portugal. Estando estes a preços de base, isso significa não só que não houve adição de impostos
174

Existe ainda uma pequena parcela que corresponde a impostos indiretos sobre os produtos, menos subsídios aos produtos, mesmo que as exportações normalmente
não sejam sobrecarregadas com estes impostos, nem possam beneficiar destes subsídios. Contudo eles podem incidir sobre os pro dutos usados indiretamente na produção
das exportações, não sendo dedutíveis pelos exportadores.
175
Para uma melhor descrição dos modelos MULTI2C remetemos para Ramos et al. (2015) e Ferreira (2016), que também adota um modelo tri-regional. Para uma outra
versão tri-regional deste modelo veja-se também Ferreira et al. (2017).
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sobre os produtos, e dedução dos subsídios, que de resto não existem para a maioria dos produtos exportados, como os produtos
exportados são líquidos de margens comerciais e de transporte. Estas margens, ao contrário, são consideradas exportações de
serviços dos diferentes tipos de comércio e transporte. Um ponto importante a esclarecer é que as exportações consideradas neste
estudo incluem o consumo de não-residentes em Portugal, nomeadamente turistas, realizado em território nacional. É nesta, e só
nesta parcela das exportações, que se admitiu incidir impostos sobre os produtos, não-dedutíveis, e existirem margens comerciais.
Já as margens de transporte decorrem essencialmente de bens transacionados internacionalmente, sendo considerado exportação
de serviços de transporte todo o transporte realizado por empresas nacionais de exportações e importações, dentro e fora das
fronteiras de Portugal. A assunção que o transporte por empresas portuguesas de bens importados, fora do território nacional, é
assimilável a uma exportação de serviços de transporte, é consistente com o registo das importações CIF, adotado pelo MULTI2C.
O facto das exportações serem contabilizadas em fluxos domésticos, exclui da nossa análise as reexportações, isto é a exportação de
produtos importados sem incorporação de valor nacional, fenómeno de resto quase insignificante na economia portuguesa.
Embora as matrizes inversas, de tipo Leontief, produzidas pelos modelos retangulares, que não fazem coincidir produtos e ramos,
sejam mais vastas e complexas, só uma submatriz dessa inversa, que representaremos pela letra B, é relevante para os fins deste
trabalho. A matriz B é retangular, com 135 linhas representando os ramos de atividade, e 431 colunas referentes aos grupos de
produtos. Cada elemento bij de B é um multiplicador que mede o impacto sobre o output do ramo de atividade i, decorrente de uma
variação unitária na procura final do grupo de produtos j.
Se computarmos
𝐂 = 𝐁. 𝐱̂

(1)

em que 𝐱̂ é a matriz diagonal (431x431) das exportações dos 431 produtos, então o elemento genérico cij de C representa o output
do setor i, que se incorpora nas exportações totais de j.
Se prosseguirmos calculando
𝐃=𝐰
̂. 𝐂

(2)

em que 𝐰
̂ é uma matriz diagonal (135x135) dos coeficientes de valor acrescentado (rácios entre o valor acrescentado e o output dos
ramos, ambos a preços de base), então dij representa o valor acrescentado pelo setor i, requerido na produção das exportações do
produto j. Adicionando-se todas as linhas da matriz D obtém-se o valor acrescentado por toda a economia nacional, incorporado na
produção de cada produto exportado j. Este vetor tem por dimensão 431 produtos. Se adicionarmos todas as colunas da matriz D
obtém-se o valor acrescentado por cada setor i, que se incorpora na totalidade das exportações nacionais. Este vetor-soma tem por
dimensão 135 setores.
Se 𝐰
̂ for antes, no lugar dos coeficientes de valor acrescentado, uma matriz diagonal (135x135) de coeficientes de emprego (isto é,
de rácios entre o emprego e o output de cada setor, sendo aquele medido em número de trabalhadores, por conta de outrem ou
própria, em equivalentes a tempo completo – ETC), então cada dij representa o emprego criado no setor i pelas exportações de j, e o
total das colunas da matriz D – um vetor-coluna de dimensão 135 – dá-nos o emprego em cada setor i associado ao total das
exportações portuguesas.
Todos as matrizes e vetores antes mencionados são decomponíveis pelas três regiões do modelo, sendo possível identificar os
contributos da nossa região foco, a Região Centro Interior, para as exportações nacionais.

3. OS RESULTADOS
O Quadro 1 adiante representa os principais produtos de exportação da economia, avaliados como habitualmente pelo seu valor
total, representando a primeira coluna a posição de cada produto nesse ranking das exportações. Embora o nosso modelo produza
valores para 431 produtos, estes valores foram agrupados, unicamente com o fito de tornar mais clara a nossa exposição, em somente
135 grupos de produtos, de tal modo que todos os produtos principais de cada ramo passaram a constituir um só grupo de produtos.
Quadro 1: Principais produtos de exportação em Portugal, segundo o valor exportado, 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
17
24
37

Produtos exportados
Componentes e acessórios para veículos automóveis
Serviços de transportes aéreo
Vestuário
Coque, prod. petrolíferos refinados e aglomer. de combustíveis
Veículos automóveis
Serviços de restauração e similares
Serviços de alojamento
Equipamento elétrico
Produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
Pasta, papel e cartão (exceto canelado)
Produtos têxteis
Calçado
Atividades auxiliares dos transportes
Vinho
Produtos da agricultura (exclui pecuária e caça)

106 euros
2477,5
2414,1
2342,9
2339,3
2232,8
2148,6
2145,2
1788,5
1782,0
1725,2
1401,9
1387,2
1094,1
622,6
385,8

Verifica-se pois que as Componentes e Acessórios para Veículos Automóveis são (no ano de análise de 2010) o principal produto de
exportação de Portugal, sendo que os próprios Veículos Automóveis aparecem na 5ª posição. Os Serviços de Transporte Aéreo são o
2º produto mais exportado, seguindo-se o Vestuário. O Vestuário não inclui outro tipo de Produtos Têxteis, que surgem em 13º lugar.
O Calçado ocupa a 15ª posição. O Coque, Produtos Petrolíferos, etc., que na realidade em Portugal são só Combustíveis, eram já em
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2010 o 4º produto de exportação nacional. Os Serviços de Restauração e Alojamento, ligados ao turismo, representam
respetivamente o 6º e 7º lugares no ranking.
O Quadro 2, de modo diferente do Quadro 1, ordena as exportações portuguesas somente pelo seu contributo para a economia
nacional, isto é pelo valor acrescentado gerado em território nacional.
Quadro 2: Principais produtos de exportação em Portugal, segundo o valor acrescentado nacional, 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
25
33

Produtos exportados
Serviços de restauração e similares
Serviços de alojamento
Vestuário
Serviços de transportes aéreo
Pasta, papel e cartão (exceto canelado)
Produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
Componentes e acessórios para veículos automóveis
Atividades auxiliares dos transportes
Transportes rodoviários de mercadorias e serviços de mudanças
Equipamento elétrico
Calçado
Produtos têxteis
Veículos automóveis
Vinho
Coque, prod. petrolíferos refinados e aglomer. de combustíveis

106 euros
1762,0
1746,5
1509,6
1412,0
1185,8
1159,4
1035,8
968,2
864,9
847,3
802,9
797,6
637,6
435,4
337,5

O facto mais saliente, no Quadro 2, é a perda de importância do que podemos chamar fileira automóvel: as Componentes e
Acessórios caem do 1º lugar para o 7º, e os próprios Veículos Automóveis de 5º para 15º. Mais drástico, ainda, as exportações de
Combustíveis precipitam-se da 4ª posição para o 33º lugar. No topo da lista aparecem agora os Serviços ligados ao turismo (e
referimo-nos a 2010, não à atualidade), quer a Restauração quer o Alojamento. O Vestuário e os Serviços de Transporte Aéreo
mantêm a sua importância, que já revelavam no Quadro 1, ganhando agora saliência outros serviços ligados aos transportes. As
Atividades Auxiliares de Transportes, onde avultam os serviços aeroportuários e portuários, assim como as infraestruturas de
transportes terrestres (portagens de autoestrada, etc.), e os Transportes Rodoviários de Mercadorias entram para os 10 mais,
ocupando a 8ª e 9ª posição neste critério de ordenação das exportações.
Quadro 3: Principais setores geradores de exportação, direta e indiretamente, em Portugal, segundo o valor acrescentado criado,
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
19
34

Setores de exportação
Comércio por grosso exceto de automóveis e motociclos
Intermediação monetária
Restauração e similares
Comércio a retalho, exceto de automóveis e motociclos
Atividades auxiliares dos transportes
Fabricação de produtos metálicos, exc. máquinas e equipamentos
Alojamento
Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças
Indústria do vestuário
Transportes aéreos
Fabricação de têxteis
Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis
Indústria do calçado
Agricultura (excluindo pecuária e caça)
Fabricação de veículos automóveis
Total de valor acrescentado exportado

106 euros
1947,3
1227,0
1205,6
1148,3
1114,7
1109,8
1101,6
1048,1
932,1
773,7
722,3
672,3
540,9
488,6
315,7
31790,1

O Quadro 3, que classifica as exportações, não segundo o produto exportado, mas por setor que direta ou indiretamente contribui
para as exportações nacionais totais, apresenta um panorama claramente distinto dos quadros anteriores. Alguns setores
escassamente transacionáveis, de forma direta na arena internacional, como os ramos do Comércio e a Intermediação Monetária,
ganham os primeiros lugares, dado o seu contributo como inputs para quase todos os outros ramos, e portanto também para os que
têm maior vocação exportadora direta. É importante sublinhar, no que respeita aos ramos do Comércio, que estes só exportam
diretamente no caso dos consumos dos turistas, que estando avaliados a preços de base, redirecionam as margens comerciais para
estes ramos176. Estes ramos são contudo importantes, sobretudo o Comércio por Grosso, nas transações inter-ramos de consumos
intermédios. No caso do Comércio a Retalho as margens associadas a consumos intermédios ganham importância quase só quando
se tratam de aquisições pela Restauração. Sublinhe-se que os setores ligados ao turismo, Restauração e Alojamento, confirmam a
sua relevância exportadora, assim como os associados aos transportes (Atividades Auxiliares de Transporte, Transportes Rodoviários
de Mercadorias e Transportes Aéreos). O ramo automóvel, quer no que respeita às Componentes, quer aos próprios Veículos, assume
menor relevância. Note-se também que a Agricultura, nesta ótica de setor que contribui para as exportações diretas de outros,
começa agora a ganhar algum relevo, surgindo como o 19º setor mais exportador.
Quadro 4: Principais setores geradores de exportações nacionais, direta e indiretamente, localizados na Região Centro Interior,
segundo o valor acrescentado nessa região, 2010
106 euros

Setores de exportação
176

Na classificação que adotámos existe um ramo distinto dos que estão patentes no Quadro 3, “Agentes de Comércio por Grosso” (25º lugar no ranking), constituído por
intermediários nomeadamente em operações de comércio internacional, que regista este sim exportações diretas internacionais.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
18
21

Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças
Restauração e similares
Comércio a retalho, exceto de automóveis e motociclos
Fabricação de produtos metálicos, exc. máquinas e equipamentos
Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis
Indústria do vestuário
Comércio por grosso exceto de automóveis e motociclos
Produção de eletricidade (eólica)
Silvicultura e exploração florestal
Fabricação de têxteis
Agricultura (excluindo pecuária e caça)
Alojamento
Pecuária e caça
Produção de eletricidade (hídrica)
Fabricação de veículos automóveis
Total de valor acrescentado exportado

136,3
108,8
68,8
64,8
61,2
55,6
51,8
51,3
50,8
50,7
43,4
35,4
33,3
21,3
19,1
1468,9

O Quadro 4 é idêntico ao Quadro 3 no critério de ordenação dos setores de exportação, exceto que se refere só a empresas e
estabelecimentos localizados na Região Centro Interior (RCI), refletindo pois a especificidade da economia regional desta. A primeira
observação é que o contributo da RCI, em termos de valor acrescentado, para as exportações portuguesas, se cifra em 4,6% do PIB,
um pouco menos que o seu peso no PIB português (5,1%). Na RCI, o setor com mais contributo para as exportações nacionais é o dos
Transportes Rodoviários de Mercadorias, que tem uma presença relevante na economia da região. Nos setores do turismo, a
Restauração mantém a sua importância, mas o Alojamento tem um menor relevo, mostrando alguma dependência da economia
desta região, na sua vertente turística, em relação ao excursionismo (turistas que não pernoitam na região). O Comércio por Grosso
é menos importante dado que esta atividade, em Portugal, é desproporcionadamente concentrada no litoral do país. Ganham
importância, por fim, setores como a Silvicultura, a Agricultura e a Pecuária, assim como a Produção de Eletricidade (Eólica e Hídrica).
Os Quadros seguintes avaliam as exportações portuguesa na ótica do emprego que geram. Como já houve oportunidade de sublinhar,
muitos setores exportadores são fracos geradores de emprego, uma vez que vão buscar a sua competitividade precisamente ao facto
de serem pouco utilizadores do fator trabalho, apesar de tudo relativamente caro num país como Portugal. O Quadro 5 ilustra este
ponto, ordenando as exportações portuguesa não pelo seu valor, mas pelo emprego direto que criam.
Quadro 5: Principais exportações portuguesas, segundo o emprego direto que criam, 2010
Produtos exportados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
21
26
36

Vestuário
Serviços de restauração e similares
Serviços de alojamento
Calçado
Produtos da agricultura (exclui pecuária e caça)
Produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
Produtos têxteis
Componentes e acessórios para veículos automóveis
Transportes rodoviários de mercadorias e serv. de mudanças
Mobiliário e colchões
Serviços de comércio a retalho, exc. automóveis e motociclos
Serviços de transportes aéreo
Actividades auxiliares dos transportes
Veículos automóveis
Vinho

Nº trab.- ETC
(milhares)
69,0
46,2
33,3
28,2
27,9
27,3
23,0
18,8
18,5
15,4
12,2
7,8
7,4
6,2
4,5

Como é claro, o ranking das exportações é dominado agora pelos produtos exportados que envolvem processos de produção mais
trabalho intensivos, como o Vestuário, o Calçado, os Têxteis e o Mobiliário, assim como pela fileira dos serviços turísticos, quer
Restauração quer Alojamento. Os próprios Produtos da Agricultura, que são muito pouco expressivos no ranking das exportações em
valor (37ª posição no Quadro 1), são agora o 5º produto cujas exportações geram mais emprego direto. Ao contrário, produtos muito
relevantes nas exportações portuguesas em valor, como as Componentes e os Veículos Automóveis, têm um papel limitado quando
aferidos pela criação de emprego.
O Quadro 6 difere do Quadro 5 por considerar para além dos empregos diretos criados pelas diferentes exportações, também os
empregos indiretos que essas exportações justificam.
Quadro 6: Exportações portuguesas, ordenadas pelo emprego direto e indireto que criam, 2010
Produtos exportados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15

Vestuário
Serviços de restauração e similares
Serviços de alojamento
Produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
Calçado
Componentes e acessórios para veículos automóveis
Produtos têxteis
Produtos da agricultura (exclui pecuária e caça)
Vinho
Transportes rodoviários de mercadorias e serv. de mudanças
Serviços de transportes aéreo
Pasta, papel e cartão (exceto canelado)
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Nº trab.- ETC
(milhares)
91,2
67,7
55,6
41,6
39,2
35,0
34,9
31,7
30,6
29,9
23,8
18,3
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17
19
22

Veículos automóveis
Actividades auxiliares dos transportes
Serviços de comércio a retalho, exc. automóveis e motociclos

16,9
16,5
15,5

Apesar dos empregos indiretos serem numerosos para a generalidade dos produtos, o ranking do Quadro 6 não é muito diferente
do do Quadro 5. Assinalam-se, ainda assim, efeitos multiplicadores relevantes no emprego, por indução significativa de postos de
trabalho indiretos, principalmente nas exportações de Vinho, e em menor escala nos Serviços de Transporte Aéreo e Veículos
Automóveis.
No que respeita ao Quadro 7, e como já tinha acontecido na análise do valor acrescentado, também o emprego criado pelos
diferentes setores produz um ranking muito diferente, quando se considera não as exportações específicas de cada setor, mas o
contributo dos setores para o conjunto das exportações nacionais. Estes contributos podem-se consubstanciar nos mais diferentes
produtos, exportados por setores muito diferentes daqueles que os oferecem. O facto mais saliente do Quadro 7 é, como já se disse
atrás, que a Agricultura se revela como o setor em que trabalham mais indivíduos que direta ou indiretamente contribuem para as
exportações. Parte destas exportações acontecem noutros setores, como a Indústria do Vinho ou na Restauração, mas o valor
acrescentado foi gerado pela Agricultura. Por outro lado, a reduzida produtividade da agricultura em Portugal acaba por se traduzir
na necessidade de muita mão de obra, mesmo para valores exportados relativamente reduzidos.
Quadro 7: Setores geradores de exportações, segundo o emprego criado, direta e indiretamente, Portugal, 2010
Setores geradores de emprego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
34
40

Agricultura (excluindo pecuária e caça)
Indústria do vestuário
Comércio por grosso exceto de automóveis e motociclos
Comércio a retalho, exceto de automóveis e motociclos
Restauração e similares
Fabricação de prod. metálicos, exc. máquinas e equipamentos
Transportes rodoviários de mercadorias e activ. de mudanças
Fabricação de têxteis
Alojamento
Indústria do calçado
Pecuária e caça
Fabricação de componentes e acessórios para veículos aut.
Intermediação monetária
Transportes aéreos
Fabricação de veículos automóveis
Total de emprego gerado pelas exportações

Nº trab.- ETC
(milhares)
78,0
72,4
54,3
47,4
46,7
43,7
39,2
38,0
36,6
31,3
26,4
24,4
10,8
8,3
6,3
1041,6

As exportações portuguesas, no seu conjunto, foram responsáveis em 2010, por mais de 1 milhão e 40 mil postos de trabalho.
Para além da Agricultura, também os setores do Comércio por Grosso e a Retalho, que contribuem para a maior parte das transações
realizadas em Portugal, a montante das exportações, acabam por criar volumes significativos de emprego justificados pela atividade
exportadora. O setor da Intermediação Monetária, que em termos de valor contribuía significativamente para as exportações
portuguesas (Quadro 3), não repete essa proeminência numa ótica de emprego, face à sua elevada produtividade.
O Quadro 8 regressa ao plano regional, constatando-se em primeiro lugar que as exportações portuguesas totais geraram na RCI 70,1
mil postos de trabalho, cerca de 6,7% do efeito total, claramente mais que o peso da região no PIB (5,1%). Mais uma vez se verifica
que a Agricultura, mesmo não sendo por sua conta própria o setor mais exportador, em termos de emprego é de longe o que mais
beneficia, na RCI, das exportações nacionais. Logo na 2ª posição, após a Agricultura, surge a Pecuária e Caça. Outros setores com
relevo, neste ranking, são a Indústria do Vestuário e a Restauração.
Quadro 8: Setores geradores de exportação nacional, segundo o emprego criado direta e indiretamente, na Região Centro Interior,
2010
Setores geradores de emprego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
22
27

Agricultura (excluindo pecuária e caça)
Pecuária e caça
Indústria do vestuário
Restauração e similares
Transportes rodoviários de mercadorias e ativ. de mudanças
Fabricação de têxteis
Comércio a retalho, exceto de automóveis e motociclos
Fabricação de prod. metálicos, exc. máquinas e equipamentos
Outras indústrias da madeira (exceto cortiça e mobiliário)
Fabricação de componentes e acessórios para veículos aut.
Comércio por grosso exceto de automóveis e motociclos
Alojamento
Indústrias extrativas
Fabricação de veículos automóveis
Silvicultura e exploração florestal
Total de emprego gerado pelas exportações

4. BREVE CONCLUSÃO
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Nº trab.- ETC
(milhares)
15,6
6,2
4,7
3,8
3,5
2,8
2,7
2,7
2,5
2,2
2,1
1,1
0,7
0,6
0,5
70,1
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Esta comunicação propôs-se olhar para as exportações portuguesas com outros olhos. Tendo em conta a importância específica das
exportações no funcionamento das economias, estas foram avaliadas, não pelo seu valor total, mas antes, e sucessivamente, pelo
valor acrescentado nacional que criam, e pelo emprego que geram. Recorreu-se a um modelo de input-output de grande detalhe, e
com uma vertente regional, para realocar as exportações de produtos, dos setores que em última instância as remetem para o
exterior, para os setores que realmente as geram, em termos de valor acrescentado ou emprego. Foi dada importância, também, ao
contributo regional, privilegiando-se o caso da RCI, em parte por ser esta a região que tão hospitaleiramente acolhe este Congresso.
O resultado geral foi que alguns produtos que hoje, no critério comum, são considerados os mais exportados em Portugal, como as
Componentes e Acessórios e os Veículos Automóveis, e mais recentemente os Combustíveis, não confirmam, nos rankings
alternativos aqui propostos, a importância que geralmente lhes é atribuída.
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RESUMO
A Política de Coesão constitui, desde a reforma dos fundos estruturais em 1988, um dos principais motores de abordagens integradas
de desenvolvimento, baseadas na coordenação territorial de políticas setoriais (Gualini, 2016). Esta constatação coloca desafios
concetuais e operacionais que continuam por resolver no contexto europeu, nomeadamente no que se refere à regulação dos
sistemas territorializados de ação coletiva e à coordenação dos atores (públicos e privados) neles envolvidos. Dito de outra forma,
mantém-se atual a necessidade de repensar e aprofundar os modelos de governança multinível (GMN) induzidos pela Política de
Coesão. No contexto nacional, e não obstante o reconhecimento dos benefícios gerados pelos processos de descentralização,
contratualização e envolvimento de atores públicos e privados no ciclo da política pública (nomeadamente na sua provisão), a
‘intermitência’ das abordagens e dos instrumentos de GMN ao longo dos vários períodos de programação da Política de Coesão
denota bem as dificuldades sentidas na seleção de um modelo que se ajuste à realidade portuguesa. Pelo exposto, mas também pela
urgência do debate sobre que modelos de governança adotar no período pós-2020, a presente comunicação visa cumprir um duplo
objetivo (concetual e analítico). Em primeiro lugar, visa discutir o conceito de governança multi-escala. Tal como a abordagem GMN,
este conceito visa captar as dinâmicas de rearticulação vertical das relações intergovernamentais e de reconfiguração horizontal das
áreas de política pública, mas permite superar algumas das suas principais limitações. Um dos problemas que surge da revisão da
literatura prende-se com a inadequação da noção de ‘nível’ para captar a natureza territorial das práticas de governança (Gualini,
2006; 2016) na medida em que coloca a tónica fundamentalmente na dimensão vertical do conceito, em detrimento da dimensão
horizontal (Banche & Flinders, 2004). O equilíbrio virtuoso entre estas duas dimensões implica o reconhecimento da natureza nãoterritorializada de muitos dos atores envolvidos nos processos de governança, bem como da multiplicidade de lógicas que
determinam a estruturação socio-espacial dos territórios e que extrapolam os seus limites administrativos (Gualini, 2006; 2016). Num
segundo momento, visa propor um quadro analítico que permita aferir empiricamente da adequabilidade do conceito à realidade
portuguesa (diagnóstico) e que contribua para a reflexão mais alargada sobre um futuro modelo de governança da dimensão
territorial dos fundos estruturais em Portugal. Para o efeito mobilizam-se as propostas de organizações internacionais como a OCDE
(Charbit, 2009; 2011) ou o Comité das Regiões-UE (CoR, 2009), com os devidos ajustamentos à luz do conceito de governança multiescala.
Palavras-chave: Desenvolvimento regional, governança multi-escala, governança multinível, política de coesão, políticas públicas

COHESION POLICY AND MULTISCALE GOVERNANCE: BEYOND THE TERRITORIAL TRAP
ABSTRACT
Since 1988, date of the Structural Funds reform, the Cohesion Policy became one of the main drivers of integrated development
approaches based on territorial coordination of sectoral policies (Gualini, 2016). This ambition implies conceptual and operational
challenges that remain unsolved in the European context, in particular regarding to: 1) regulation of territorialized systems of
collective action and 2) actors (public and private) coordination. In other words, the need to rethink and deepen the multilevel
governance (MLG) models induced by Cohesion Policy remains relevant. In the national context, notwithstanding the recognition of
the benefits generated by decentralizing, contracting-out and involving public and private actors in the public policy cycle (namely,
at the delivery stage), the 'intermittence' of MLG approaches and instruments over the several programming periods of Cohesion
Policy denotes the difficulties in selecting a model that fits the Portuguese reality. Therefore, but also because of the urgency of the
debate about which governance models to adopt in the post 2020 period, this communication aims to fulfill a double goal (concetual
and analytical). Firstly, it aims to discuss the multi-scale governance concept. As the MLG approach, it tries to capture the dynamics
of vertical rearticulation of intergovernmental relations and of horizontal reconfiguration of policy arenas, but it overcomes some of
MLG main constraints. One of the most evident problems that emerges from the literature review is the inadequacy of the notion of
'level' to capture the territorial nature of governance practices (Gualini, 2006; 2016), which often overlaps the horizontal dimension
of the concept (Banche & Flinders, 2004). The virtuous balance between these two dimensions implies recognizing the nonterritorialized nature of many of the actors involved as well as the multiplicity of logics that determine the socio-spatial structuring
of the territories far beyond their administrative boundaries (Gualini, 2006; 2016). Secondly, this communication aims to propose an
analytical framework that empirically assesses the adequacy of the concept to the Portuguese reality (diagnosis tool) and contributes
to the broader reflection on a future model of territorial governance of the Structural Funds in Portugal. Therefore, the
methodological proposals from international organizations such as OECD (Charbit, 2009; 2011) and the European Committee of the
Regions (CoR, 2009) will be revisited and adjusted, in the light of the concept of multiscale governance.
Keywords: Cohesion policy, multilevel governance, multiscale governance, public policy, regional development

1. DOS CONCEITOS DE GOVERNANÇA: PÚBLICA, MULTINÍVEL E MULTI-ESCALA
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1.1 Governança pública
O conceito de governança pública, apesar de amplamente divulgado e utilizado nos mais diversos fora políticos e académicos,
permanece ainda hoje um conceito por estabilizar, impreciso e que não colhe unanimidade entre os diferentes autores (Bovaird,
2005; Pierre & Peters, 2000; Stoker, 1998; Rhodes, 1996).
Não é propósito da presente reflexão desenvolver uma análise exaustiva do conceito de governança pública nem dos contextos
históricos em que emergiu e se desenvolveu. Importa, no entanto, recordar que o conceito tem assumido várias especificidades
desde a sua emergência no último quartel do século XX e que pode ser utilizado, tal como afirma Rhodes (1996) em vários contextos:
i) estado mínimo; ii) governança empresarial; iii) nova gestão pública; iv) ‘boa governança’; v) sistema socio-cibernético; vi) redes
auto-organizadas. Importa, igualmente, sublinhar que apesar da multiplicidade de definições, é possível encontrar um ‘mínimo
denominador comum’, segundo o qual a governança diz respeito ao desenvolvimento de estilos de governo nos quais as fronteiras
intra e inter setores público e privado se esbateram (Stoker, 1998).
Atendendo a este princípio de base, é claro que governança e governo (palavras com a mesma raiz etimológica) não têm o mesmo
significado (Rhodes, 1996; Peters, 2000; Rosenau, 2004, Bache & Flinders, 2004). A teoria política anglo-saxónica utiliza o termo
‘governo’ para nomear as instituições formais do Estado que, podendo utilizar o seu poder coercivo e autoritário (legítimo e único),
têm por missão manter a ordem pública e orientar (steering) a ação coletiva (Stoker, 1998).
No entanto, num tempo de problemas complexos, poderes dispersos e recursos escassos, os mecanismos tradicionais de poder
tornaram-se progressivamente obsoletos e desadequados à sociedade fluída, volátil e líquida (Bauman, 2000) do século XXI, dando
lugar a formas mais interativas, negociais e, por vezes, informais, de atuação.
Estas novas formas são contingentes e path dependent, resultando de estímulos isomórficos de cariz social, cultural e político,
incorporando as racionalidades económicas dos diversos atores e assumindo frequentemente uma morfologia híbrida que reúne
modelos baseados nas hierarquias, nos mercados e nas redes e parcerias (Van Berkel, De Graaf e Sirovátka, 2011).
Neste sentido, o conceito de governança pública parece mais adequado à realidade atual já que é um conceito mais amplo do que o
de governo, capaz de captar a multiplicidade de estruturas, processos e atores observados na gestão do ciclo da política pública.
Assim, e para os propósitos da presente reflexão, adota-se a versão proposta por Peters (2000) segundo a qual
“Governance is the complex process of interaction among actors and the bundling together of their manifold decisions and actions in
service of […] policy-relevant goals [with] a broader systemic purpose.”
Ou seja, a governança pública traduz processos e estruturas tendencialmente híbridas de atuação do governo que, juntamente com
outros atores (públicos e privados) dos quais é operacionalmente autónomo mas estruturalmente interdependente (Jessop, 1997;
2004), empreende novos mecanismos de orientação e gestão do sistema de ação coletivo.
2.1 Governança multinível
A governança pública tem sido analisada sob diferentes perspetivas, sendo o quadro nacional um dos contextos convencionais de
análise (Peters, 2000). No entanto, é hoje inquestionável a sua relevância nos contextos sub- e supra-nacional.
O conceito de governança multinível (GMN), inicialmente avançado por Gary Marks em 1992 no âmbito dos estudos sobre integração
europeia, representa uma tentativa de compreender o desenvolvimento de formas de governança através de diferentes níveis
territoriais, tendo captado a atenção de políticos e académicos para além das fronteiras europeias (Piattoni, 2016). Pode, assim, ser
considerado uma especificidade do conceito de governança pública.
Nesta matéria o contributo da Política de Coesão da União Europeia (UE) é inquestionável (Gualini, 1996), designadamente após
1988, data da reforma dos fundos estruturais e da introdução da dimensão regional nesta relevante política europeia 178. De facto, o
estímulo induzido por esta alteração favoreceu a emergência de novos espaços regionais de políticas públicas, o que por sua vez
suscitou dois tipos de desafios sobre os quais se foca o conceito de governança multinível: 1) a rearticulação vertical de relações
intergovernamentais; 2) a reconfiguração horizontal das relações com atores da sociedade civil e do setor privado.
Da revisão da literatura sobre GMN resulta claro que o conceito difere e transcende os padrões tradicionais de relação
intergovernamental na medida em que sublinha:
1)

As alterações no elenco de atores intervenientes na formulação e provisão de políticas e serviços públicos – ou seja,
sublinha a necessidade de envolver atores públicos transnacionais, nacionais e subnacionais e enfatiza o papel de
organizações ‘satélite’ que não são parte integrante do aparato governamental tais como associações, grupos de interesse
e entidades privadas com e sem fins lucrativos. Nesta matéria importa sublinhar que muitas destas organizações estão
verticalmente estruturadas e operam elas próprias em níveis diferentes (e.g. organizações não governamentais do setor
do ambiente) o que introduz um nível acrescido de complexidade ao mosaico de governança;

2)

Uma nova ordem de processos e relações institucionais, complexa, contextualizada e assente numa nova divisão do
trabalho entre organizações que operam em diferentes níveis (Peters & Pierre, 2004). Neste âmbito tendem a emergir,
ainda que ancoradas nos quadros legais e políticos nacionais, novas trocas institucionais ad hoc e desenhadas de forma
diferente para assuntos específicos.

Não obstante os benefícios associados a uma governança multinível, designadamente a possibilidade de refletir a heterogeneidade
de problemas, recursos e preferências dos atores (Peters & Pierre, 2004), persistem dúvidas sobre a forma como este modelo deve
ser organizado.
Quadro 1: As quatro questões da governança multinível

178

A Política de Coesão, destinada a todas as regiões da UE, tem um envelope financeiro de 351,8 mil milhões de euros, o que representa uns expressivos 32,5% do
orçamento global da UE para o período 2014-2020.
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Devem as jurisdições ser definidas em torno de comunidades específicas, ou ser projetadas em torno de problemas políticos específicos?
Devem as jurisdições agrupar competências ou ser funcionalmente específicas?
Devem as jurisdições ser limitadas em número ou proliferar em função de setores específicos?
Devem as jurisdições ser definidas para durar ou devem ser fluidas e temporárias?
FONTE: Traduzido e adaptado de Hooghe & Marks (2003).

Resultado das questões enunciadas (ver Quadro 1), Hooghe & Marks (2003) propõem dois ideais-tipo que traduzem as experiências
que estão atualmente em curso em muitos Estados-membros da UE e que tendem a coexistir: tipo 1 – Jurisdições de objetivos gerais;
tipo 2 – Jurisdições de objetivos específicos. Na GMN de tipo 1, ancorada na experiência do federalismo e desenvolvida segundo uma
perspetiva centrada na análise de atores, o foco está na interação entre o governo central e governos subnacionais não sobrepostos
(locais e/ou regionais) e na partilha de competências entre eles. Por conseguinte tende a ser um tipo de GMN com jurisdições
limitadas em número, duradouras e de fins gerais, ou seja, congregam várias funções e responsabilidades de política pública
(amplitude sistémica). A GMN de tipo 2, ancorada na economia política e nas teorias da escolha pública, tende a emergir nos quadros
legais determinados pelas jurisdições de tipo 1. O resultado é um elevado número de jurisdições relativamente autónomas,
funcionalmente diferenciadas e temporalmente delimitadas, concomitantes com um número menor de jurisdições de objetivos
gerais (tipo 1). Tratam-se de jurisdições altamente flexíveis, que ‘nascem e morrem’ em função das necessidades de governança179.
Muitas das questões levantadas resultam dos custos e riscos associados a este tipo de governança (e.g. custo de transação, produção
e coordenação interinstitucional), reflexão ainda pouco presente na literatura e no debate político, designadamente em matéria de
participação, prestação de contas e transparência. Ou seja, verifica-se uma discrepância entre o que se entende por governança
multinível e os mapas constitucionais nacionais, baseados em sistemas que se regem por quadros estabilizados de regras, autoridades
e legitimidades democráticas (Peters & Pierre, 2004).
A estas limitações, autores como Gualini (2006; 2016) acrescentam um desafio fundamental ainda por resolver (e nesta matéria
Portugal não é exceção como se pode constatar nos capítulos seguintes) e que se prende com a “armadilha territorial”. Dito de outra
forma, a complexidade atual inerente aos processos de desenvolvimento socioeconómico nacional e subnacional não é compaginável
com os conceitos mais tradicionais de espaço e território, associados a fronteiras administrativas pré-definidas e bem delimitadas.
É hoje um imperativo a redefinição de um conceito de territorialidade que permita acomodar arenas de política pública e esferas de
autoridade mais difusas, social e politicamente construídas.
2.2 Governança multi-escala
Um dos principais benefícios que o conceito de governança multinível pode trazer à reflexão científica e à prática política é a
flexibilidade de escala (Marks & Hooghe, 2004), donde uma afinação do conceito se exige, designadamente no que diz respeito à
componente ‘nível’ devendo o mesmo evoluir para um conceito de GMN renovado – Governança multi-escala (Gualini, 2006, 2016).
É certo que este novo conceito não resolve outros problemas como o de legitimidade democrática e accountability, mas a sua
plasticidade territorial parece claramente mais ajustada às exigências dos processos de desenvolvimento socioeconómico que
marcam os sistemas de ação coletiva do século XXI.
Centrando a reflexão no conceito de nível, é claro que as relações intergovernamentais de âmbito nacional não são novas na reflexão
sobre o Estado e as suas instituições. Não obstante, desde a segunda metade do século XX têm surgido outras esferas de autoridade
nomeadamente supranacionais como a UE, a OCDE ou a NATO que constrangem/balizam a autonomia dos atores e das políticas
públicas nacionais (Bache & Flinders, 2004). Também no domínio nacional os níveis regionais, locais e sublocais têm sido reativados,
em larga medida fruto de estímulos induzidos pelos fundos da Política de Coesão. Nesta matéria importa sublinhar que esta
reativação é função não só dos estímulos externos, mas igualmente da história e das características das estruturas constitucionais e
institucionais de cada país e, ainda, do setor de política pública envolvido (Banche & Flinders, 2004).
O conceito de nível tende a traduzir estas renovadas jurisdições governamentais presentes em cada país, estando diretamente
associado a um conceito administrativo e físico de território e apresentando, por esse motivo, sérias dificuldades em captar a
dinâmica e complexidade do binómio espaço-tempo das práticas atuais de governança (Gualini, 2016; Jessop, 2009). As dificuldades
do conceito e a crescente presença de arranjos institucionais espacial e temporalmente180 diversos são bem ilustrados pelo caso
Português discutido no capítulo seguinte.
Autores como Gualini (2006, 2016) avançam a ideia de escala, como um conceito mais adequado à compreensão integral das escalas
e das temporalidades presentes nas configurações socio-espaciais emergentes no quadro da governança pública. Nesta matéria
socorrem-se do debate desenvolvido no âmbito das perspetivas construtivistas adotadas pela geografia, contestando a ideia de
espaço previamente definido e internamente coerente e propondo o conceito de escala como um resultado contingente de forças
estruturais e de práticas humanas (Gualini, 2016).
“Scale is socially produced as simultaneously platform and container of certain kinds of social activity (Smith, 1995: 228); an outcome
of co-evolutive dynamics involving shifting hierarchies and new articulations of socio-spatial practices (Brenner, 2001: 591).”
Assim definido, o conceito coloca desafios muito concretos à infraestrutura institucional das políticas públicas com sensibilidade
espacial que deve ser sistematicamente reconfigurada (Brenner, 2001). Nestas condições a governança torna-se uma prática
experimental envolvendo a rearticulação das arenas espaciais de governança para além das hierarquias territoriais, definida por uma
combinação variável de modos de estruturação socio-espacial.

3. POLÍTICA DE COESÃO E CONTRATUALIZAÇÃO EM PORTUGAL

179

Disponibilizar um determinado serviço local; resolver um problema comum de falta de recursos; escolher uma plataforma informática padrão; monitorizar a qualidade
da água de um rio; etc.; etc..
180 Escalas por vezes diferentes (bairro, freguesia, interfreguesia, concelho, interconcelhia, regional, nacional) convivem com temporalidades igualmente diferenciadas
(projetos limitados no tempo com durações não coincidentes, serviços permanentes e temporários).
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Portugal, à semelhança dos demais Estados-Membros da União Europeia, tem vindo a desenvolver um conjunto alargado de
experiências de governança pública em setores tão diversificados como a saúde (e.g. parcerias público-privadas), a educação (e.g.
descentralização de competências e atribuições para os municípios), a proteção social (e.g. redes, parcerias e consórcios de atores
sociais), o emprego (e.g. contratação de serviços a municípios, freguesias e privados sem fins lucrativos) ou a energia (e.g. privatização
e concessão), apenas para enumerar alguns exemplos.
Os fundos da Política de Coesão têm contribuído para a proliferação destas experiências, nomeadamente (mas não exclusivamente)
através do estímulo ao desenvolvimento de abordagens integradas de base territorial. Estas abordagens adotam como instrumento
privilegiado de operacionalização a contratualização entre o governo central (através das CCDR ou das Autoridades de Gestão (AG)
dos Programas Operacionais) e governos locais ou sub-regionais181, seguindo uma lógica inequívoca de governança multinível.
O presente capítulo visa precisamente dar conta da forma como a contratualização foi desenvolvida ao longo dos vários períodos de
programação da Política de Coesão em Portugal (ver Figura 1) e refletir sobre as suas virtudes e dificuldades no quadro do paradigma
da GMN.
Acompanhando as tendências de cada época, o processo de contratualização evoluiu ao longo dos sucessivos períodos de
programação de contratos simples entre dois níveis de governo para contratos mais complexos, não só pelo seu carater multissetorial
como, principalmente, pelo maior envolvimento de atores tanto de natureza pública como privada (o já mencionado alargamento
do elenco de atores que caracteriza os processos de governança pública).
1989-1993
QCA I

1994-1999
QCA II

2000-2006
QCA III

2007-2013
QREN

01-01-1989

2014-2020
Portugal 2020

Período de
programação da
Política de
Coesão

31-12-2020

Lisboa e Vale do Tejo
(Oeste)

Lisboa e Vale do Tejo
(Área Metropolitana de Lisboa,
Médio Tejo, Lezíria e Oeste)

Lisboa e Vale do Tejo
(Área Metropolitana de Lisboa,
Vale do Tejo e Oeste)

Norte, Centro
e Alentejo

Âmbito
territorial da
contratualização

Lisboa, Norte, Centro
e Alentejo

Figura 1: Política de Coesão e Contratualização em Portugal
FONTE: Elaboração própria.



A primeira experiência de contratualização ocorreu no QCA I (1989-1993) entre o Governo Central, através da CCDR de
Lisboa e Vale do Tejo (LVT), e a Associação de Municípios do Oeste.



No período seguinte, QCA II (1994-1999), a experiência inicial foi alargada a toda a região LVT através da contratualização
da gestão do subprograma A – Reforço da Coesão do Território Regional e Melhoria da Qualidade de Vida – do Programa
Operacional Regional (POR) LVT (POR-LVT/CCR LVT, 2002). Este subprograma foi estruturado em três unidades territoriais
(Área Metropolitana de Lisboa, Vale do Tejo e Oeste), tendo sido contratualizada a sua implementação (através de
contratos-programa) com as respetivas associações de municípios182. Este subprograma integrava cinco domínios
essenciais de atuação da esfera municipal: 1) acessibilidades e transportes; 2) saneamento básico e aproveitamento
hidráulico; 3) valorização do património; 4) equipamentos sociais; 5) infraestruturas de apoio à atividade produtiva.



No QCA III (2000-2006), tendo-se mantido o âmbito territorial (LVT), a experiência de contratualização foi continuada
permitindo financiar projetos de investimento de escala municipal e intermunicipal nomeadamente nas seguintes medidas:
1) acessibilidades e equipamentos; 2) valorização ambiental e patrimonial; 3) capacidade institucional regional. A
contratualização no âmbito do POR LVT incidiu sobre o seu Eixo 1 – Apoio ao investimento de interesse municipal e
Intermunicipal – e já não sobre um subprograma (POR-LVT, 2010).

De modo a operacionalizar o processo de contratualização daquelas medidas, cada uma das associações de municípios (Junta
Metropolitana de Lisboa, Comunidade Urbana do Médio Tejo, Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo e Associação de Municípios do
Oeste) apresentou um plano que ação, integrando um programa estratégico e operacional (que incluía a lista de projetos de cada
autarquia), que demonstrasse a sua contribuição para a prossecução dos objetivos definidos para região LVT. Estes planos foram
discutidos e negociados com a Autoridade de Gestão do POR/Presidência da CCDR-LVT183 e, posteriormente, sujeitos a homologação
pelos Ministros do Planeamento e do Ambiente e do Ordenamento do Território (Quaternaire, CEDRU & TIS, 2005).
As duas grandes inovações deste período foram, por um lado, a divisão da contratualização em duas fases sequenciais (2000-2002 e
2003-2006), às quais corresponderam dois contratos-programa e dois planos de investimentos. Esta divisão visou garantir um maior
rigor no processo de contratualização por via da introdução de mecanismos de avaliação a meio do percurso. Por outro lado,
verificou-se pela primeira vez a delegação das tarefas de acompanhamento físico e financeiro dos projetos para as quatro associações
de municípios e a criação de subunidades de gestão para cada um dos planos de ação compostas por eleitos locais.


No QREN (2007-2013), a contratualização foi alargada a todas as CIM (ou agrupamentos de CIM) das regiões Norte, Centro
e Alentejo (Lisboa e Algarve não são alvo de contratualização no âmbito do QREN). No entanto, fruto da alteração da
configuração das NUTS II do Continente (em 2002184) que fez transitar as NUTS III do Oeste e do Médio Tejo para a Região

181

A par deste instrumento, merecem também referência a abordagem LEADER/DLBC e o PROVERE e, mais recuado no tempo, as Operações Integradas de
Desenvolvimento (OID), o Urban I e II, etc.
182 Junta Metropolitana de Lisboa, Associação de Municípios da Lezíria e Associação de Municípios do Médio Tejo (Vale do tejo) e Associação de Municípios do Oeste.
183 CCDR-LVT: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
184 Decreto-Lei nº 244/2002, de 5 de novembro que alterou o Decreto-Lei nº 46/89, de 15 de fevereiro.
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Centro e a da Lezíria do Tejo para o Alentejo, foi possível a manter a contratualização destas CIM com as AG dos respetivos
POR. Neste período verificou-se o aprofundamento não só das tipologias de projetos como também do modelo de gestão
dos fundos estruturais. Estes contratos entre as CIM e as AG dos POR tinham associado um Programa Territorial de
Desenvolvimento (PTD) que se queria completo e abrangente, extravasando o objetivo da contratualização que se cingia a
investimentos da esfera municipal (Deliberação (CMC dos PO Regionais), 2008).
Com este modelo pretendia-se, por um lado, uma abordagem integrada das intervenções de desenvolvimento territorial, apelando
à cooperação entre municípios, enquanto atores chave dos processos de desenvolvimento e a sua participação ativa na concretização
dos objetivos estratégicos e programáticos estabelecidos no QREN. Por outro lado, pretendia-se obter uma dimensão supramunicipal,
não só das intervenções (evitando-se o atomismo das mesmas) mas também de uma lógica de planeamento harmonizado em termos
de estratégia, prioridades e objetivos e a consolidação de uma malha institucional sub-regional a par da adoção de um quadro
financeiro plurianual estável para os investimentos municipais.
Os contratos assinados, mediante aprovação prévia dos PTD, identificavam as tipologias das operações objeto do contrato bem como
os compromissos assumidos pelas CIM em matéria de execução financeira, realizações, resultados e a delegação de competências
das AG dos POR. Estes contratos deveriam vigorar até final de 2013, embora contemplando uma cláusula de revisão até final de 2010
(momento de avaliação de desempenho que poderia condicionar a aplicação da segunda fase).
Distribuído pelos diversos eixos dos POR do Norte, Centro e Alentejo, os contratos identificavam as seguintes áreas de elegibilidade:
1) apoio a áreas de acolhimento empresarial e logística; 2) economia digital e sociedade do conhecimento; 3) ambiente; 4)
requalificação da rede escolar, da educação pré-escolar, dos equipamentos sociais, culturais, desportivos e de saúde; 5) mobilidade
territorial; 6) promoção e capacitação institucional; 7) apoio à modernização administrativa.


Dando continuidade à experiência do QREN, no Portugal 2020 (2014-2020) foi operacionalizado a nível nacional o
instrumento regulamentar Investimento Territorial Integrado (ITI)185 através da concretização dos Pactos para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), ancorados em Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT)
dinamizadas pelas CIM/AM ao nível das NUTS III, e cobrindo a totalidade do território continental (excetuando o Algarve).

Para além de acompanhar as grandes linhas propostas pela COM ao nível do planeamento integrado, da orientação para os resultados
e de uma clara definição de indicadores e metas, as duas grandes inovações deste instrumento são: 1) o facto de contemplar a
possibilidade de outros promotores (administração central, associações, IPSS, etc.) poderem beneficiar das verbas alocadas a estes
instrumentos desde que devidamente alinhados com a EIDT; 2) a possibilidade de financiamento plurifundo das estratégias (para
além do FEDER, podem integrar FSE, Fundo de Coesão e FEADER) e, por isso, passarem a ser financiados por outros Programas 186 que
não apenas o POR respetivo. Assim, os PDCT abrangem as intervenções de entidades municipais, intermunicipais e outras não
municipais, necessárias para a prossecução da estratégia definida, com particular incidência nas seguintes áreas:
o

Acesso às TIC e apoio à modernização da administração local.

o

Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono e à promoção da eficiência energética e das
energias renováveis.

o

Investimentos no setor dos resíduos.

o

Apoio ao investimento na proteção e promoção do património natural/cultural.

o

Apoio à criação de emprego por conta própria, ao microempreendedorismo e à criação de empresas.

o

Promoção da inclusão social, do combate à pobreza e à discriminação.

o

Apoio a intervenções de redução e prevenção do abandono escolar e promoção da igualdade de acesso ao ensino.

o

Apoio a investimentos em infraestruturas e equipamentos sociais, de saúde e de educação e pré-escolar.

o

Infraestruturas coletivas (regadios tradicionais, segurança de barragens, drenagem e estruturação fundiária).

A evolução que se registou nos processos de contratualização ancorados nos fundos da Política de Coesão, desde o final da década
de 80 do século passado até ao presente, indicia um alargamento e da experiência de governança multinível em Portugal que, embora
lenta e por vezes incompleta187, partiu de quadro estabilizado de GMN de tipo 1 (jurisdições de objetivos gerais) e tende, ao longo
do tempo, a integrar experiências de GMN de tipo 2 (jurisdições de objetivos específicos) (tipologia de Hooghe & Marks, 2003).
De facto, esta evolução, sobretudo no atual período de programação, permitiu integrar outros atores (públicos, associativos e
privados) no processo de contratualização, tanto no momento de definição dos contratos como no da sua operacionalização, tendo
estes deixado de ser exclusivamente relativos a investimentos e competências da esfera municipal. Estes novos atores, pelo seu
conhecimento (dos territórios e dos setores em que atuam) e pela sua capacidade de atuação, constituem um valor acrescentado à
contratualização.
Não obstante a evolução registada, a experiência de contratualização atualmente em curso poderia ter ido mais longe tendo em
consideração, não só as experiências atuais e passadas de desenvolvimento de iniciativas multi-escala em Portugal nos mais diversos
setores de política pública, como também as possibilidades abertas pela regulamentação europeia.

185

Artigo 36.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17/12/2013.
PO ISE, PO SEUR e PDR 2020.
187 Para aprofundar a análise crítica deste processo ver, por exemplo, os Relatórios Anuais do QREN 2009, 2010 e 2012 (CTC QREN).
186
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Incubadoras

Figura 2: Ilustração de instrumentos de política pública com incidência territorial cofinanciados pelos fundos da Política de Coesão
2014-2020
FONTE: Elaboração própria.

Aliás, nesta matéria importa sublinhar que os ITI – Instrumentos Territoriais Integrados (instrumentos que deram lugar aos PDCT no
caso português), tal como definidos na regulamentação comunitária 2014-2020, permitiam um nível considerável de
discricionariedade, podendo cada Estado-Membro adaptá-los em conformidade com a sua experiência e quadro institucional.
Naturalmente que os limites a esta adaptação existem e fizeram-se sentir de forma muito particular em Portugal, seja por via do
histórico de financiamento comunitário em que a racionalidade do financiamento se tende a sobrepor à racionalidade da estratégica;
seja por via de um conceito excessivamente rígido de território que orientou o processo de contratualização baseado em delimitações
político-administrativas (e.g. distritos e municípios) e/ou estatísticas (e.g. NUTS II e NUTS III) que não facilitam uma adequada
definição da escala da política pública. Estes fatores, aliados a outros como por exemplo, a capacitação dos atores ou o grau de
complexidade da política pública (ver Capítulo 3), acarretaram custos ainda por avaliar, mas que certamente tornaram o processo de
contratualização menos bem conseguido.
Assim, e uma vez que a contratualização (por via dos PDCT) deixou de financiar de forma exclusiva as intervenções de natureza
municipal, poderia o PDCT ter sido uma oportunidade de governança multi-escala, ou seja, de articulação de todos os instrumentos
que já estão efetivamente a acontecer no território (ver Figura 2) e alguns dos quais contemplados nas Estratégias Integradas de
Desenvolvimento Territorial das NUTS III portuguesas?
A realidade é que este instrumento de contratualização continua preso a uma “armadilha territorial” que importa repensar de modo
a captar toda a complexidade e fluidez dos processos e a introduzir um aparato institucional que traduza a efetiva diversidade de
atores que promovem o desenvolvimento socioeconómico do país e das suas comunidades.

4. GOVERNANÇA MULTI-ESCALA EM PORTUGAL: O IMPERATIVO DO DIAGNÓSTICO
Face ao descrito nos capítulos anteriores importa aferir se as políticas e os atores reúnem os requisitos necessários à implementação
de um modelo de governança multi-escala em Portugal. A resposta a esta questão, que se pretende credível e antecipada (atendendo
à discussão já iniciada sobre o futuro da Política de Coesão pós-2020) exige um diagnóstico rigoroso, alicerçado num quadro analítico
abrangente que não se esgote nas instituições públicas e que contemple dois tipos de abordagem: uma centrada nos atores e outra
nas políticas públicas.
Por conseguinte, e considerando que na literatura não está disponível um modelo único com estas características, torna-se necessário
desenvolver um quadro analítico próprio, ajustado ao conceito de governança multi-escala, bem como à realidade portuguesa.
Não obstante, importa sublinhar a existência de duas reflexões consolidadas e que constituem o ponto de partida para o
desenvolvimento do referido quadro analítico: 1) a proposta de Claire Charbit (2009; 2011) sobre os sete desafios (seven gaps) que
se colocam à coordenação institucional e à coerência das políticas públicas de âmbito nacional e infranacional; 2) a proposta do
Comité das Regiões (CoR) que, alicerçada em princípios como os da subsidiariedade, participação, responsabilidade, eficácia e
coerência assume um conceito semelhante ao de Charbit (2009; 2011) mas considerando-o sobretudo ao nível da coordenação das
políticas europeias e a sua declinação para os níveis nacional e infranacional (CoR, 2009).
O modelo de análise desenvolvido por Charbit (2009; 2011) assume como governança multinível o quadro de relações que se
estabelecem entre atores públicos situados em diferentes níveis administrativos (Charbit, 2011) ou, tal como já referido na presente
reflexão, uma GMN de tipo 1. Estamos, assim, no âmbito estrito das relações intergovernamentais. Para a autora existem sete gaps
dominantes que questionam a GMN, designadamente no que diz respeito aos atores públicos, e que devem ser tidos em conta numa
fase inicial de diagnóstico do quadro institucional público (níveis central e regional/local).
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Figura 3: Sete gaps segundo Claire Charbit (2011)
A autora propõe a análise de assimetrias de informação (quantidade, qualidade, tipo) entre diferentes atores, bem como o teste à
sua capacidade de atuação (científica, técnica e infraestrutural), em particular na conceção de estratégias de intervenção pública
adequadas. Considera, igualmente, relevante analisar a estabilidade e suficiência das fontes de financiamento, nomeadamente na
sua relação com as competências e responsabilidades acometidas a cada ator. A fragmentação setorial das políticas públicas, o ajuste
territorial das mesmas face às delimitações administrativas previamente definidas e a compreensão das diferentes racionalidades
envolvidas no ciclo da política pública e a forma como originam ou bloqueiam objetivos convergentes, constituem outros aspetos
relevantes no modelo de Charbit (2011). Por último a autora chama a atenção para a necessidade de ter sempre em linha de conta a
análise da transparência das práticas de governança segundo uma lógica de prestação de contas que, tal como muitos autores
apontam, constitui recorrentemente uma fragilidade da governança pública em geral, e da GMN em particular.
O modelo de análise desenvolvido no âmbito do Comité das Regiões, embora mais focado no nível europeu das políticas e na sua
relação com as iniciativas nacionais e infranacionais (lógica de cascata), assume essencialmente a mesma perspetiva da proposta
anterior, ou seja, coloca o foco nas relações entre autoridades públicas (CoR, 2009). Baseado em princípios como o da participação,
prestação de contas e subsidiariedade, o CoR propõe o desenvolvimento de scores (parciais e um score global) com base na análise
de duas dimensões e seis categorias (CoR, 2013).
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Capacidade de
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Mecanismos de
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inteligentes

Instrumentos
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implementação

Conteúdos

Figura 4: Seis categorias de análise segundo o Comité das Regiões (CoR, 2013)
Atendendo ao paradigma da GMN, as políticas europeias devem ser analisadas à luz da sua substância (conteúdos) e da sua forma
(procedimentos). No que diz respeito a esta última dimensão de análise, devem ser tidos em consideração os aspetos relacionados
com a disponibilização de informação e a comunicação efetiva entre atores, considerando especificamente a relevância do seu
envolvimento através de processos de consulta onde se esperam contributos consistentes e de qualidade por parte de todas as
autoridades públicas, incluindo as autoridades regionais e locais e as suas associações. A análise da capacidade de resposta dos atores
envolvidos e a valorização do seu envolvimento em todas as fases do ciclo da política pública através de processos de diálogo efetivo
constitui outro aspeto a considerar no modelo de análise do CoR.
Simultaneamente, o conteúdo das políticas deve ser considerado designadamente no que diz respeito à consideração dos seus
aspetos territoriais e multissetoriais (abordagem territorial/integrada), prevendo a implementação de sistemas de monitorização que
permitam construir conhecimento relevante sobre os seus impactos. Os mecanismos de regulação e os instrumentos de
implementação devem igualmente estar previstos, segundo princípios de parceria, subsidiariedade e proporcionalidade, e
privilegiando a redução do peso administrativo na implementação das políticas bem como a inovação institucional.
Com forte inspiração nas duas propostas descritas, bem como na reflexão concetual avançada no primeiro capítulo e na experiência
nacional de contratualização sistematizada no segundo capítulo, foi desenvolvido um quadro analítico próprio que permita aferir se
o quadro institucional português está em condições de dar mais um passo no processo de contratualização rumo a uma abordagem
de governança multi-escala.
Por conseguinte, é proposto um modelo de análise (ver Quadro 2) baseado em duas dimensões – ATORES (dimensão institucional) e
POLÍTICAS (dimensão estratégica) – cuja aplicação pressupõe a resposta positiva à seguinte questão:
A(s) política(s) pública(s) em análise é(são) escalável(is)?
Ou seja, a questão pública que endereça e/ou os impactos que obtém são sensíveis ao território?
Se sim, impera então uma análise diagnóstica para aferir e selecionar a melhor escala para a implementação dessa(s) mesma(s)
política(s) pública(s), segundo uma análise de atores e das características substanciais da política. Caso contrário, outros modelos de
governança pública podem ser pensados, mas num quadro diverso da governança multi-escala.
Quadro 2: Modelo de análise para uma governança multi-escala em Portugal (dimensões, sub-dimensões e categorias de análise)
Pressuposto-base: A(s) política(s) pública(s) em análise é(são) escalável(is).
D1
ATORES
Que atores, públicos e privados, operam na política pública? E que
capacidade estratégica e operacional apresentam?
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D2
POLÍTICAS
Como é implementado o ciclo da política pública? Que mecanismos
estão disponíveis e como são mobilizados em cada fase do ciclo?
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atuação
Liderança
estratégica

SD1.3
Financiamento
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Diversidade de
atores (missão
e setores de
atuação)

Conhecimento
científico
e
técnico
(soft
infrastructure)
Meios
operacionais
(hard
infrastructure)
-

Âmbito
territorial de
intervenção
-

SD1.4
Interfaces
institucionais
Complementari
dade/sobreposi
ção
de
competências e
responsabilidad
es
Experiências de
parceria
e
outros
instrumentos
de coordenação
interinstitucion
ais
-

SD2.1
Estratégia
e
envolvimento
Clareza e coerência
do quadro lógico
de impactos

SD2.2
Informação

Alinhamento
fronteiras
geográficas
setoriais

e

Quantidade
de
informação e de
fontes

Existência e adequação
de
mecanismos
de
regulação
vertical
e
horizontal entre atores

Envolvimento dos
atores no ciclo da
política pública

Qualidade
de
informação e de
fontes

Existência e adequação
de
mecanismos
de
monitorização e avaliação

Sustentabilidade
financeira

-

Temporalidade da
política
e
do
financiamento

Comunicação
participação pública

-

-

Estratégia mono
ou multi-política
(policy mix)

Relevância
e
utilidade
da
informação face às
fases do ciclo
-

Natureza
das
fontes
de
financiamento

Suficiência das
receitas (relação
receita
vs
despesa)

de

Tipo de informação
e de fontes

SD2.3
Regulação e prestação de
contas
Cumprimento de précondições
legais
e
regulamentares

e

-

Legenda: D – Dimensão; SD – Sub-dimensão. FONTE: Elaboração própria.

A dimensão ATORES (D1) assenta na premissa de que uma política pública desenvolvida a nível central só é passível de ser
implementada a um nível infranacional se a paisagem organizacional dos territórios for densa e qualificada (lato sensu). Caso
contrário, os custos de transação e de produção da política pública (ou do serviço público) a uma escala mais fina poderão ser
excessivamente elevados, não favorecendo os ganhos de eficácia e eficiência que subjazem a uma opção de governança multi-escala
e ampliando os riscos de iniquidade do sistema de ação coletivo.
Neste contexto, a dimensão ATORES pressupõe o estudo de quatro sub-dimensões (SD) e 14 categorias (C) de análise:


Paisagem organizacional – Nesta SD1.1 é analisada a viabilidade material de transferência da(s) política(s) pública(s) através
da verificação objetiva da existência de atores organizacionais passíveis de serem mobilizados. Por conseguinte, torna-se
relevante compreender a densidade (C1.1.1), a natureza (C1.1.2) e o âmbito territorial (C1.1.4) dos atores presentes num
dado espaço sociogeográfico para desenvolver a(s) política(s) em apreciação. Paralelamente importa avaliar a diversidade
de atores (C1.1.3), ou seja, a posição dos atores identificados nas suas áreas “naturais” de atuação (e.g. saúde, educação,
emprego, transportes) e onde desenvolvem a sua especialização.



Capacidade de atuação – A SD1.2 visa analisar, à semelhança das restantes sub-dimensões referentes à D1, a viabilidade
substantiva da transferência da(s) política(s) pública(s). Nesta sub-dimensão em concreto é analisada a capacidade de
liderança estratégica (C1.2.1) e a motivação (C1.2.2) das organizações, designadamente ao nível da gestão de topo, para a
ação. Simultaneamente é analisado o aparato infraestrutural das entidades, seja por via da existência de conhecimento
científico e técnico (C1.2.3) seja por via da posse de meios operacionais (C1.2.4) concretos passíveis de serem mobilizados
para a ação.



Financiamento – Opta-se por autonomizar o financiamento (SD1.3) do quadro mais abrangente de fatores que capacitam
as organizações para a ação, pela centralidade que ocupa não apenas em matéria interna, mas como fator de autonomia e
independência organizacional (aspeto crucial) no quadro mais amplo da governança multi-escala. Assim, assume-se como
importante analisar a natureza (C1.3.1) e a diversidade (C1.3.2) das fontes de financiamento, de modo a ter a visão global
da origem (nacional ou internacional (europeu ou não europeu), público ou privado e receitas próprias) dos recursos
financeiros que a entidade tem disponíveis e a sua eventual dependência face a uma dessas fontes. Paralelamente analisase a suficiência das receitas (C1.3.3) enquanto indicador de boa gestão orçamental das instituições e procede-se a uma
síntese com a análise da sua sustentabilidade financeira (C1.3.4) que permite concluir se as necessidades presentes como
também as futuras, estão devidamente acauteladas. Em termos genéricos, a sustentabilidade financeira é alimentada e
sintetiza as perspetivas de longo prazo face à situação atual no que diz respeito aos indicadores anteriores.



Interfaces institucionais – Nesta SD1.4 reconhece-se o aspeto sistémico da intervenção das organizações, sublinhando a
relevância das suas interações com o meio que as rodeia e a importância das sinergias externas enquanto fator de
capacitação organizacional e de otimização de recursos internos (mas também comunitários). Neste contexto são
analisadas duas categorias: a complementaridade e sobreposição de competências e responsabilidades (C1.4.1) à luz
designadamente das características da(s) política(s) pública(s) sob análise; e a experiências da entidade em arranjos
institucionais de parceria ou outros de coordenação interinstitucionais (C1.4.2).

Aliada à análise de atores é necessário estudar a dimensão POLÍTICAS (D2), assumindo que se a(s) política(s) pública(s) é(são), em
teoria, passível de ser escalada (pressuposto-base do modelo) então a mesma deve ser compreendida em toda a sua amplitude,
designadamente no que diz respeito à sua substância mas também aos mecanismos que estão disponíveis para a sua regulação e
comunicação, sem perder de vista os princípios basilares de transparência e prestação de contas que estão na base dos regimes
democráticos.

693

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Por conseguinte, a D2 desenvolve-se em torno de três sub-dimensões (SD) e 13 categorias (C) de análise:


Estratégia e envolvimento – A SD 2.1 visa aferir sobretudo a qualidade da substância da(s) política(s) pública(s),
designadamente em matéria de clareza e coerência dos seus conteúdos (C2.1.1) e da sua relação com outras políticas
setoriais (C2.1.5), avaliando as sinergias que se podem estabelecer a um nível infranacional. Nesta matéria a análise das
territorialidades (C2.1.2) e das temporalidades (C2.1.4) envolvidas é incontornável. Por último, importa compreender em
que medida os atores estão implicados no processo de formulação e implementação da política (C2.1.3), ou seja, se são
detentores de um conhecimento efetivo do seu racional e se, em ultima instância, estão comprometidos com o processo e
as metas a alcançar.



Informação – A informação (SD 2.2) constitui uma das componentes críticas do ciclo da política pública, reconhecendo-se
desde logo que a existência de assimetrias de informação entre os diferentes atores dificulta uma transferência eficaz e
eficiente da(s) política(s) pública(s) para escalas mais finas de ação. Importa, assim, compreender que tipo de informação
sustenta a política (C2.2.1) designadamente em matéria de diversidade de fontes (e.g. academia, think thanks, consultoras,
comunicação social), qual a sua quantidade (C2.2.2) e a sua qualidade (C2.2.3). Após a avaliação da existência da informação
e a sua caracterização é fundamental compreender em que medida é que a mesma é relevante e útil face às necessidades
de conhecimento em cada fase do ciclo da política pública (C2.2.4).



Regulação e prestação de contas – Na SD 2.3 pretende-se compreender se os aspetos regulatórios estão cumpridos e de
que forma facilitam ou constrangem a transferência da política, designadamente em termos de pré-condições legais e
regulamentares (C2.3.1) e de mecanismos de regulação vertical e horizontal entre atores (C2.3.2) já em curso, como é
exemplo a delegação de competências, os contratos ou as redes. Também a análise da existência de instrumentos de
monitorização e avaliação da política (C2.3.3), enquanto fonte privilegiado não só de aprendizagem coletiva, mas sobretudo
de regulação e acompanhamento do desempenho dos atores e da própria política constitui um fator relevante, a par das
estratégias de comunicação e participação pública (C2.3.4), segundo uma lógica de escrutínio tão necessária à qualificação
do ciclo da política pública.

5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS DO MODELO
O modelo de análise apresentado no capítulo anterior constitui, tal como já foi referido, uma primeira sistematização das dimensões,
sub-dimensões e categorias de análise que servirão os propósitos de aferir empiricamente da viabilidade de um modelo de
governança multi-escala em Portugal.
Por conseguinte, prevê-se a realização no curto prazo de três etapas sequenciais, a primeira das quais assente no aprofundamento
do modelo, por via da integração de uma bateria de indicadores que permita objetivar a estrutura agora avançada, sejam eles de
âmbito quantitativo ou qualitativo. A definição destes indicadores implica, desde logo, uma análise exaustiva das fontes oficiais
disponíveis, mas também a revisão da literatura existente sobre a matéria e, ainda, a realização de entrevistas exploratórias com os
atores relevantes para as políticas públicas em que será testado o modelo.
Posteriormente pretende-se desenvolver um quadro metodológico coerente e robusto que defina a estratégia, em termos de
métodos e técnicas, para teste do modelo no terreno. Não obstante o facto de ainda não estarem estabilizados os instrumentos a
utilizar, antecipamos que esta estratégia seja orientada por princípios de complementaridade metodológica (mix method)
reconhecendo as vantagens epistemológicas da integração de métodos quantitativos e qualitativos.
A última etapa reside na aplicação prática do modelo a alguns dos setores de política pública, nomeadamente alguns dos
instrumentos da Figura 2, onde se verifica o cofinanciamento de fundos da Política de Coesão, antecipadamente identificados como
escaláveis.
A aplicação deste quadro analítico à(s) política(s) pública(s) (ou instrumentos de política pública) em causa permitirá a realização de
um diagnóstico efetivo do quadro institucional existente. Por sua vez, este diagnóstico poderá alimentar o debate em torno da melhor
escala de provisão da(s) política(s) pública(s), bem como constituir um contributo adicional à discussão sobre a estruturação dos
modelos de governança para o pós-2020, no âmbito da Política de Coesão.
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ABSTRACT
Increasing returns to scale are important for economic growth, generating higher levels of productivity. This view was earlier
suggested by Verdoorn (1949) and Kaldor (1966) in formulating the basic Laws of economic growth. The later demand-orientated
approach based on the export-led growth, gave higher importance to the non-price competitiveness reflected in the income
elasticities of trade, as the main determinants of the long-term economic growth, along with external demand. This view was
expressed in Thirlwall’s Law (1979) on the balance- of-payments equilibrium growth inspired from the early Harrodian concept of the
foreign trade multiplier. This paper aims at considering both concepts, that is, increasing returns to scale (through the Verdoorn’s
Law) and non-price competition (through the Thirlwall’s Law) in order to access whether growth adjustments over time are due
mostly to productivity changes or due to changes in competitiveness. To do so, we employ a regression analysis which comprises a
set of 23 OECD countries over the period 1980-2016. The estimation approach sheds light on whether growth adjustments between
the balance-of-payments growth rate and that of actual or potential income are driven by improvements in productivity or
improvements in non-price competitiveness, or in both.
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ABSTRACT
In European Union (EU) countries as in most developed countries the increasing longevity (mainly due to reductions in the mortality
rates of the middle-aged and the elderly) along with a decreasing trend in fertility rates explain the deepening of an ageing population
process. As a consequence of a higher life expectancy many countries have adjusted their retirement systems so people have to work
over than 65 years old. However, in spite of the process of economic integration and the goals of economic and social cohesion in
the EU there are still important regional disparities in what concerns wellbeing at late life within and between countries, namely
between Northern and Southern European countries. In this last group of countries, the recent economic crisis imposed austerity
measures that affected pensions, access to healthcare and high unemployment rates that hit harder the working age population
between 50 to 65 years old generating higher inequalities in ageing groups. Having in mind that health inequalities are based mainly
on the socioeconomic status of the population, our aim in this paper is to explain the determinants of longevity in 12 EU countries
for which comparable data was available for the period 1995-2014. We use a health equation to explain life expectancy at 65 years
old (for total population and according to gender) considering socioeconomic factors, health resources and lifestyles as the main
determinants of health status. We adopt an IV/GMM estimation approach using as instruments variables that reflect the living
conditions and inequalities of this age group and according to gender: the Gini coefficient and the poverty risk rates for population
over 65 years old. Our evidence shows that income and education are the most important explaining factors of life expectancy at age
65 (total and according to gender). As expected healthcare plays an important role affecting positively life expectancy while risky
lifestyles (tobacco and alcohol consumption) have a significant negative impact on health especially on males. Our empirical evidence
reinforces the idea that for an increased and healthier longevity allowing a higher participation of the older in economic activity it is
extremely important to invest in education and health prevention. Educational attainment, employment conditions and income
redistribution policies that contribute to reduce inequalities along the life cycle, and in this age group in particularly, are the driving
forces for health outcomes at late age. The same factors are essential for increasing equity and cohesion among the EU countries.
Keywords: life expectancy at age 65, panel data, socioeconomic status, panel data.

1. INTRODUCTION
Health achievements in the most developed countries are well illustrated by the gain of about 30 years in life expectancy which is
considered one of the most important attainments of the 20th century (Christensen et al., 2009). In these countries, increasing
longevity along with a decreasing trend on natality and fertility rates explain the deepening of an ageing population process that
raises financial challenges on the social security systems. As a consequence of a higher life expectancy many countries have adjusted
their retirement systems so people have to work over than 65 years old. This is in line of an active population strategy, assuming a
different perspective on elderly people having an active role in society – such as in labour markets or volunteerism – rather than a
burden on society (Zaidi, 2014).
Although the inclusion and participation of the elderly is generally positive for ageing wellbeing, it should be noticed that there are
still important divergences between socioeconomic groups and so, for the more disfavored ones, the delay of the retirement age
may represent a double cost. In a recent report by OCDE (2016) it is noticed that higher socioeconomic groups live longer than those
in lower socioeconomic groups and that these differences may be increasing over time. In this context, and according to the same
study, individuals in lower socioeconomic groups may be penalized by the adoption of policies that encourage people to work longer
following the average increases in life expectancy since they will be working longer but not necessarily living longer.
An important source of these inequalities is education with highly educated men and women likely to live longer. In fact, education,
directly linked with health literacy, is seen as one driving force of health spending efficiency since higher levels of education contribute
to the development of cognitive and psychosocial competencies that play a critical role in explaining individuals’ lifestyle choices.
In this context, at a macroeconomic level the existence of health inequalities in EU countries based on socioeconomic status has
negative impacts on health, social cohesion and economic development (Corsini, 2010).
Having this in mind, our aim in this paper is to analyze the main determinants of the health status of the population expressed by
their longevity (proxied by life expectancy at 65 years old). With this purpose we use a panel data approach based on GMM methods
and instrument variables that allow us to disentangle and to better measure the effects of factors like income, education and lifestyles
on life expectancy at 65 years old (for total population, males and females). With this analysis we also pretend to highlight the
different role and different impact of socioeconomic factors, health resources and lifestyles by gender since there are still persistent
differences between genders well reflected in life expectancy at 65 years old (higher for women than for men).
The paper is organized as follows. In addition to introduction, Section 2 explains the determinants of health status at late age, and
reviews the existing literature. In section 3 we explain the model, the data and the methodology used in the empirical analysis. The
results obtained from the estimation approach are presented and discussed in section 4. The last section summarizes the main
findings suggesting some policy implications.

2. THE DETERMINANTS OF HEALTH STATUS AT LATE AGE: A LITERATURE REVIEW
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It is consensual in the literature that life expectancy at age 65 (like life expectancy at other ages) is influenced by five main dimensions:
genetics, socioeconomic status, health care, behavioral patterns and environmental exposures (Schroeder, 2007).
Nevertheless when we consider the health status of the elderly group of the population we should also take into account some
factors that make this group more vulnerable. First, there is a natural process of biological deterioration that accelerates after age
65. As Kiuila and Mieszkowski (2007) note, at these ages some factors such as the availability of health care resources and lifestyles
can play an important role determining the health status of the population. Another important issue is the poverty risk that grows
with older age - in a greater proportion for older women (OCDE, 2016)188.
Moreover, at older ages there are two events with significant psychosocial and financial (resulting in income changes and risk poverty)
impacts on health: widowhood and the exit of labor market (retirement). The impact of these factors is different according to gender
reflecting also different life experiences related mainly to socioeconomic status/financial independence, life styles and health seeking
behavior (Prus and Gee, 2003).
2.1 Socioeconomic status – income and education
As explained in Poças and Soukiazis (2010), a higher income is associated with better health. It allows individuals to have a better
quality of life, which can be related to a healthier nutrition, a higher investment in education and greater access to health care
products and services with positive consequences on health. In turn, a higher level of education in developed countries is associated
with better jobs and better wages which allow for better health care and provision. Skilled individuals usually have safer jobs (as they
do more intellectual than physical work) and enjoy better work conditions. On the other hand, more educated people are more
informed and aware of the risks of adopting less healthy lifestyles and also have a more efficient use of health care resources being
more likely to adopt a health-seeking behavior.
The impact of education and income on health is well documented on the literature. In a recent study Chetty et al. (2016), using USA
data on earnings and mortality records for the period 2001-2014, found that the richest men live 15 years longer than the poorest189,
while for women the difference is 10 years. As the authors of the study point out the association between income and life expectancy
is not necessarily direct, it may be driven by other factors correlated with both health and income, such as differences in education
or health behaviors.
Using data on mortality rates by age, gender, educational attainment and cause of death for the OECD countries in 2011, Murtin et
al. (2017) show evidence that, on average, the gap in life expectancy between highly educated and poorly educated people is 3.5
years for men and 2.5 years for women at age 65.
In a different perspective, Mackenbach et al. (2010) estimate the economic costs of health inequalities in the EU to be around 1.4%
of the GDP each year. According to the authors’ estimation, if health of those who have lower secondary education improves to the
average level of health of those with at least higher secondary education, it would be possible to save health losses (more than
700000 deaths per year and 33 million prevalent cases of ill health in the EU as a whole) that account for 20% of the total costs of
healthcare and 15% of the total costs of social security benefits.
Education and income are also important to explain gender disparities in health outcomes at age 65. Majer et al. (2011) using data
from seven annual waves (1995-2001) of the European Community Household Panel – with health measured in terms of disability in
daily activities and socioeconomic status determined based on education level – show evidence that higher educated persons live
longer in good health before retirement and can expect to live longer afterwards. The same evidence is referred by the OCDE (2016a)
noticing that in most OECD countries (where country level data was available) the longevity gap between high and low-educated
people has remained constant or has slightly increased over the last decade.
As already referred, inequalities by education at 65 are larger for men than women (Corsini, 2010; Murtin et al., 2017): at this age,
life expectancy for men is 15.8 years for those with low education, 17.1 for those with medium education and 19.2 years for those
with high education, while for women are 19.6, 20.8 and 21.9 years, respectively. However, at age 65 women are the ones more
likely to be at poverty risk. As Zaidi (2014) notes, “in general, increasing age, being female, low education, low wealth status and not
having a partner present are associated with poorer health and well-being, and in general lower quality of life”.
2.2 Health care
It is expectable that with ageing the demand for healthcare services increases as a consequence of the natural biological deterioration
process, increasing prevalence of chronic diseases and mental disturbances (an important cause of morbidity of the elderly). Empirical
evidence shows that degenerative diseases are more directly associated with age than chronic diseases: only 2% of European under
65 years old are affected by these diseases but after that age the risk doubles every five years with 22% of men and 30% of women
having dementia over 90 years old (The Economist, 2009).
In spite of the expectable increase on the healthcare needs, demand for healthcare is very conditioned by income status. The greater
prevalence of poverty (defined as having less than 60% of the national median income) among people older than 65 years doesn’t
allow many of them to afford the cost of health services and medical prescriptions, depending on health security systems (WHO,
2017).
There is also evidence on gender differences about health and the use of healthcare services (Prus and Gee, 2003; Redondo-Sendino
et al., 2006). Generally, women are more concerned with health and, although they live longer than men, they suffer greater
morbidity and tend to make greater use of healthcare services at older age. Some studies (Dunlop et al., 2002; Redondo-Sendino et
al., 2006) show that women tend to use more preventive, diagnostic services and attend more to practitioners consultations while
men tend to make greater use of emergency services.
2.3 Behavioral patterns
188
189

The average poverty rates are 15 percent for women and 11 percent for men (OCDE, 2016).
With life expectancy of the poorest men similar to those in Sudan and Pakistan (Chetty et al., 2016).

699

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Health status of the elderly also depends on the behavioral choices made along life cycle, such as diet, exercise, smoking and alcohol
consumption. However, the negative consequences of risky behaviors on individuals’ health are generally observed only some years
later.
Nevertheless, it is important to have in mind that, according to WHO (2016), changing behaviors is benefic at any age: for instance,
stop smoking at age 60–75 years decreases the risk of premature death by 50%. However, there are some reasons that make givingup smoking more difficult among older smokers, such as longer duration of smoking habit, higher number of cigarettes smoked daily
or lower motivation (Lugo et al., 2013).
There are some pattern behaviors according to gender. Alcohol consumption and smoking are more prevalent habits among men
than women. OECD (2016a) reports that the EU region has the highest alcohol consumption in the world, with one in four adults
regularly consuming large quantities of alcohol in a single session. This practice, known as “binge drinking” is more prevalent among
men than women in all the EU countries. Data also shows that men of low socio-economic status are more likely to drink heavily than
those of a higher socio-economic status.
In what concerns alcohol consumption among the elderly, there is evidence (Hallgren et al., 2009) that elderly European men drink
much more than elderly women with visible consequences on morbidity and mortality statistics much higher for males.
In what concerns smoking habit, it has been identified as the major cause of preventable death in the OECD countries. Health
problems related to smoking depend on the duration (years of smoking) and the intensity of use (number of cigarettes smoked). The
main causes of death associated with smoking are cardiovascular diseases, chronic pulmonary diseases and lung cancer. In EU
countries, according to OECD (2016a), smoking prevalence among men is higher than among women in all European countries (with
the exception of Denmark, Iceland and Sweden, where the rate is equal for men and women). One important fact to notice is that
smoking is more concentrated among people with a lower level of education: about 20% of adults with a lower level of education
smoke daily compared to 14% of those with a higher level of education on average across EU countries.
Smoking prevalence among elderly shows the same pattern. Using a survey of 3,071 elderly from 17 European countries in 2010,
Lugo et al. (2013) found out that 11.5% of elderly European population smoke, with higher prevalence in males (15,3%) than females
(8.6%). The authors also found an inverse relation with the level of education among men, while no relation was found among
women.
These behavioral patterns are important to understand well identified differences for standardized death rates over 65, higher for
men than for women across the UE countries in 2013 when considering the five main causes of death190 (Eurostat, 2016). These
differences are larger for respiratory diseases (with the standardized death rate for men 85 % higher) and lung cancer where the
standardized death rate for men is 220 % higher than that for women.

3. MODEL, DATA AND METHODOLOGY DESCRIPTION
In this paper we employ a panel data framework using the health production function 191 that can be defined as follows:

ln LEi ,t   0  1 ln Incomepci ,t    2 ln educationi ,t    3 ln Health Re si ,t    4 ln Tobaccoi ,t  
  5 ln Alcoholi ,t    i ,t



 u



i
i ,t with
i denoting the country-specific effects or measurement errors and
where, i ,t
error term. All error terms have the usual white noise properties.

u i ,t

refers to the idiosyncratic

We estimate three equations. The dependent variable, LEi,t represents the health status proxy considering first, life expectancy at 65
for total population, and then for males and females. Socioeconomic status is measured by the per capita income of each period,
Incomepci,t and Educationi,t proportion of population aged 25-64 with secondary school at least (total and according to gender);
health care is proxied by per capita consultations192, HealthResi,t; and two variables reflecting lifestyles, namely, tobacco smokers (%
of population of age 15 and over who are daily smokers - total and according to gender), Tobaccoi,t, and alcohol consumption (litters
per capita of population of age 15 and over)193, Alcoholi,t, respectively194.
Based on the links that characterize the relation between health, income and education, we expect that both per capita income and
education are positive related to life expectancy. In what concerns health resources proxied in our model by per capita consultations,
we can expect that the use of health care services will be reflected in a better health status (the higher the consultations the better
health care is provided to populations). In fact, the choice of per capita consultations as a proxy for health care is explained mainly
by two reasons: it is a measure of an effective use of the available resources (human and physical); on the other hand, and it is a
different proxy from those conventionally used in the health literature (like number of doctors, number of hospital beds, etc.). In a
certain way it may also capture the efficiency of the health system, as Verhoeven et al. (2007) found out that doctors’ consultations
were related with higher efficiency in the health sector of rich countries.
190

Which are: ischaemic heart diseases, cerebrovascular diseases, diseases of the respiratory system, lung cancer and colorectal cancer (Eurostat, 2016).

191

See, for instance, Joumard et al. (2008); Poças and Soukiazis (2010).

192

OECD (2016) defines doctors' consultations as the number of contacts with an ambulatory care physician divided by the population. It includes visits/ consultations of
patients at the physician’s office; physician’s visits made to a person in institutional settings or discharge planning visits, made in a hospital or nursing home with the intent
of planning for the future delivery of service at home; visits made to the patient’s home. It excludes telephone contacts.
193

OECD (2016) defines alcohol consumption as annual consumption of pure alcohol in litters, per person, aged 15 years and over. However, it is important to mention
that methodology to convert alcoholic drinks to pure alcohol may differ across countries: typically beer is weighted as 4-5%, wine as 11-16% and spirits as 40% of pure
alcohol equivalent.
194

Table 3 in the Appendix defines the variables used and their respective source.
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Finally, we expect a negative impact of lifestyles on life expectancy, as they represent well known harmful habits for health. Smoking
has been identified as the major cause of preventable death in the OECD countries. Health problems related to smoking depend on
the duration (years of smoking) and the intensity of use (number of cigarettes smoked). The main causes of death associated with
smoking are cardiovascular diseases, chronic pulmonary diseases and lung cancer. In what concerns alcohol consumption, excessive
consumption is considerable in most parts of the world and responsible for high levels of morbidity and mortality. It is associated
with the risk increase of heart stroke and vascular diseases, liver cirrhosis and certain cancers.
We estimate the health equation using panel data for 12 EU countries 195 (given by the subscript i) for which data are available, over
the period 1995-2014. Table 1 explains the set of variables used in the empirical approach providing some elementary descriptive
statistics.
Table1. Descriptive statistics of the variables (12 EU countries, 1995-2014)
Variable

Observations

Mean

St. Deviation

Coef. Variation

Min

Max

life expectancy (LE)

220

18.83

1.23

LE at 65 females

220

20.44

1.32

0.065

16

22

0.064

17.6

LE at 65 males

220

16.17

24

1.76

0.109

11.9

19.7
46200

income

240

28989.00

7691.57

0.265

13700

education

233

63.69

17.40

0.273

17.8

86.9

education (females)

217

62.78

17.65

0.281

18.70

89.20

education (males)

217

64.55

18.63

0.289

16.90

89.00

consultations

184

5.42

1.68

0.310

2.80

9.90

0.249

10.70

40.00
33.50
49.90
15.10
11.18
4.51
6.32
38.10
38.00

tobacco

172

23.43

5.82

tobacco (females)
tobacco (males)
alcohol
health expend
ki
doctors
Gini
Poverty rate 65
Poverty rate 65
(females)
Poverty rate 65 (males)

172
172
237
240
240
216
214
190

20.22
26.92
10.00
8.69
21.25
3.35
29.32
18.28

5.16

0.255

7.53
2.19
1.24
3.31
0.81
3.31
7.39

0.280
0.219
0.143
0.156
0.242
0.113
0.404

7.60
9.80
4.70
5.87
2.09
1.75
20.00
4.00

187

16.68

4.04

0.242

9.00

24.00

196

15.67

4.04

0.258

8.00

23.10

All variables are defined in logarithms so we can interpret the estimated parameters as elasticities of life expectancy at 65 with
respect to each of its determinants. As Table 1 shows, variables with higher relative dispersion are “poverty rate at 65 and over”,
“consultations”, “education” and “income”.
Since the endogeneity tests for per capita income and education confirmed that these variables should be treated as endogenous we
need to instrument these explanatory variables to get unbiased and consistent estimates in the regressions. The adequate estimation
method that takes care of this problem is two step GMM using instruments. The choice of the instrumental variables is based on the
statistical significance (at 1%) of the correlations between the endogenous regressors (education and per capita income) and other
variables that can serve as instruments. Based on this criterion we used as instrumental variables “total expenditure on health per
capita”, “number of doctors per 1000 population”, “Gini coefficient”, “rate of poverty at 65 and over” (total and by gender) and
“investment share on GDP”.
In a second step we need to test the validity of the instruments, having in mind that a good instrument needs to be correlated with
the endogenous regressor but uncorrelated with the error term (Baum et al., 2007). Since it is not clear that the instrumental variables
are not uncorrelated with life expectancy at 65, we must use the Sargan-Hansen test of over-identifying restrictions. The joint null
hypothesis is that the instruments are valid (uncorrelated with the error term), and that the excluded instruments are correctly
excluded from the estimated equation. A rejection of the null hypothesis questions the validity of the instruments, which was not
the case.

4. EMPIRICAL RESULTS
In this section we report our empirical results (Table 2) by applying two step GMM (fixed effects) which are efficient for arbitrary
heteroskedasticity and autocorrelation and also gives statistics robust to heteroskedasticity and autocorrelation. Model (1) is the life
expectancy at 65 for total population, Model (2) and Model (3) are the regressions for life expectancy of elderly people for females
and males, respectively.
Table 2. Regression results from the health status equations (12 EU countries, 1995-2014)

195

The countries included in the sample are: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and United Kingdom.
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VARIABLES
income
education
education (females)
education (males)
consultations
tobacco
alcohol
tobacco (females)
tobacco (males)

Model (1)
Model (2)
Model (3)
Life Expectancy at 65 Life expectancy at 65 Life expectancy at 65
(total)
(females)
(males)
0.3109***
0.2671***
0.3106***
(3.799)
(5.872)
(3.807)
0.1479**
(2.137)
0.2271***
(5.470)
0.4438***
(3.120)
0.0703*
0.0579*
0.1615***
(1.885)
(1.809)
(3.183)
-0.0602***
(-3.061)
-0.1277***
-0.0841**
-0.1134***
(-3.572)
(-2.334)
(-2.898)
-0.0385**
(-2.416)
-0.1287***
(-5.103)
99
97
99
12
12
12
0.0191
0.0169
0.0273
0.857
0.851
0.824
0.827
0.819
0.788
153.19
102.7
178.59
4
5
5
0.0152
0.057
0.0387
0.103
0.106
0.165

Number of observations
Number of countries
root mse
R-squared
adjusted r2
F (p-value)
Number of excluded instruments
Underidentification test (p-value)
Hansen J statistic (p-value)
Notes: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Robust t statistics in parentheses.
Instrumented variables: income; education.
Excluded instruments: Total expenditure on health per capita; number of doctors per 1 000 population;
Gini coeficient; rate of poverty at 65 and over; investment share on GDP (only models 2 and 3).

As can be seen from Table 2, all estimated coefficients have their expected sign. Higher income levels, higher education and higher
efficiency of the health system (through consultations) have a positive and significant impact on longevity. On the other hand, as
expected, unhealthy lifestyles related to alcohol and tobacco consumption have significant and negative effects on health reducing
life expectancy at 65. However, the gender analysis highlights different magnitude and statistical significance of the coefficients.
Life expectancy at 65 (total population)
In what respects the life expectancy at 65 for total population, Model (1), we find that all the explanatory variables considered in the
health function show statistical relevance. The most important result (at 1% level) comes from income, tobacco and alcohol variables
having the expected effects on longevity, with the (positive) impact of income greater than the impact of tobacco and alcohol
consumption (negative). It is predicted that a 1% increase in income is responsible for a 0.31% increase in life expectancy at 65,
everything else constant.
In what respects the risky behaviours, it is predicted that a 1% increase in the ratio of population (with 15 years old or over) who are
daily smokers is responsible for 0.0602% decrease in life expectancy at 65, everything else remained constant; the correspondent
value for alcohol consumption is even bigger (0.1277%).
At 5% significance level, education has a positive effect on life expectancy at 65. Education is the explanatory variable with the second
greater impact. It is predicted that a 1% increase in the proportion of the population (aged 25-64) with at least secondary school is
associated with 0.1479% increase in life expectancy, assuming that everything else is constant.
At this age consultations play a secondary role in explaining life expectancy. Although with a positive impact, as expected, the
magnitude and statistical significance are lower (only at 10% level).
Life expectancy of the elderly by gender
When we look at Models (2) and (3), life expectancy at 65 for females and males, respectively, it comes out the highly significant and
positive impact of income and education variables on longevity for both genders, although the magnitude of the effects is greater for
men. It is predicted that a 1% increase in the ratio of male (female) population (with 15-64 years old) with at least the secondary
school is responsible for 0.4438% (0.2271%) increase in life expectancy at 65 of men (women), everything else remained constant.
The corresponding value (elasticity) for income level is 0.3106% for males and 0.2671% for females.
Our results also evidence that the explanatory variables related to risky behaviors play a different role according to gender. In fact,
while for females both tobacco and alcohol have a secondary explanation role on longevity, for males it is evident a more pronounced
impact of lifestyles both in terms of magnitude and statistical significance (at 1% and 5% for males and females, respectively). These
results are in line with evidence reported in section 2. It is predicted that a 1% increase in the ratio of male (female) population (with
15 years old or over) who are daily smokers is responsible for 0.1287% (0.0385%) decrease in life expectancy at 65, everything else
remained constant; the corresponding value for alcohol consumption is 0.1134% for males and 0.0841% for females.
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In what concerns consultations we find a stronger impact and higher significance for males. While for men it is predicted that 1%
increase on the number of consultations is associated with 0.1615% increase in males’ life expectancy at 65 (statistically significant
at the 1% level), for women the impact is smaller (0.0579%) and statistically significant at the 5% level.

5. CONCLUSIONS
The aim of this study is to analyze the main determinants of longevity in 12 EU countries, highlighting the two-side causation effects
of the main determinants affecting the health status of the elderly population: income level and education. To do so, we use a panel
data approach to estimate the health equations that take into account the endogeneity of regressors. In order to obtain more
consistent estimates we adopt the “two step IV-GMM” estimation approach, which is efficient for arbitrary heteroskedasticity and
autocorrelation.
The health equation we use considers health care resources (through consultations), socio-economic factors (such as income per
capita and education levels) and risky behaviors (tobacco and alcohol consumption) as the main determinants of health status. “Total
expenditure on health per capita”, “number of doctors per 1000 population”, “Gini coefficient”, “rate of poverty at 65 and over”
(total and by gender) and “investment share on GDP” are the instruments used to take into account the endogeneity between the
income and education variables.
Our empirical analysis shows that all socioeconomic and lifestyles factors used (income, education, consultations, tobacco and alcohol
consumption) are relevant in explaining life expectancy at 65 in a set of 12 EU countries. Income, tobacco and alcohol are the most
significant factors explaining longevity for the total population, followed by education and consultations.
When we do the same analysis by gender we find different impacts of the explanatory variables. The most notable difference comes
from tobacco and alcohol consumption highlighting their harmful effects at late age, mainly on males.
These results are in line with the existing literature of gender disparities on health status, namely the lower life expectancy of elderly
males which can be attributed a higher prevalence of unhealthy lifestyle behaviors.
Our study highlights the reversal causation effects of the main determinants affecting population’s health, income level and education
and the necessity to develop policies that tackle these areas simultaneously. Economic policies should be implemented aiming at
improving the standards of living and narrowing income disparities through investment on education along the life cycle. Income
policies that reduce disparities have a direct impact in improving health conditions and prolonging life expectancy of the elderly.
Higher education levels (also associated to higher income levels) play a major role in adopting healthier behaviors and having a more
efficient use of health services.
Policies to alter unhealthy behaviors (through taxation, education and better information) directly focused to elderly are necessary.
There is evidence of positive effects on health of changing behaviors even at late age but it is also known that the motivation is lower,
so it is important to develop specific campaigns to this age group to support the elderly population, mainly men, changing habits.
Health wellbeing is a necessary condition for a more active ageing.
APPENDIX
Table 3: Description of variables and data sources

Instrumental
Variables

Explanatory
Variables

Dependent
Variables

Description

Source

Life Expectancy at 65 (total)

Life expectancy at 65, total population, years

OECD (2016)

Life Expectancy at 65 (females)

Life expectancy at 65, females, years

OECD (2016)

Life Expectancy at 65 (males)

Life expectancy at 65, males, years

Income

Real GDP per capita

Education

Ratio of (total/male/female) population (aged 25-64) with at least secondary school
Pordata (2016)

Consultations

Number of contacts with an ambulatory care physician divided
by the population

Tobacco

Tobacco consumption % of population (total/male/female) 15+ who are daily smokers
OECD (2016)

Alcohol

Alcohol consumption, liters per capita (15+)

Doctors

Number of practice physicians per 1000 inhabitans

Health expend

Total expenditure on health (per capita)

Pordata (2016)

Investment share on GDP

Investment share as a percentage of GDP, constant prices

Pordata (2016)

Gini coefficient

Gini coeficcient %

Pordata (2016)

Rate of poverty

Rate of poverty risk at 65 years old (total population/males/females)

Pordata (2016)

OECD (2016)
Pordata (2016)

OECD (2016)

OECD (2016)
OECD (2016)
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ABSTRACT
This paper analyzes the regional economic inequality of a balanced annual panel with 1298 NUTS3 regions in 28 European countries
for the period 2007 to 2014. Our empirical application captures the part of the regional total inequality that is generated by the
geographical location of the data. Inequality within each of the countries and inequality between countries can be filtered of
neighborhood components, showing inequality components related to specific (local) factors. For a considered spatial level, this
approach can highlight the relevance of future place-based policies versus policies able to support and promote regional
neighborhoods.
Keywords: European regions; interregional inequality; regional inequality decomposition

2. INTRODUCTION196
In recent years, the study of income inequality has received increasing interest (Mussini, 2015), both theoretically and empirically
(Chakravarty, 2001; Shorrocks and Wang, 2005 and Aguiar and Bils, 2015). Measuring economic inequality is important (See, for
example, World Bank, 2016) and the patterns of regional inequalities should draw the attention of both researchers and policymakers (Di Berardino et al., 2016).
Regional inequality refers to inequality among territories. A limitation of the conventional set of inequality indices is related to their
effectiveness in reflecting the locational scope of regional inequality. When measuring global inequality for a regional system (or a
group of countries), the conventional spatial inequality measures work under the hypotheses that all areas within a region have the
same income and /or that the geographical positions of the areas do not affect these spatial inequality measures. In other words,
traditional spatial inequality measures like the Theil index do not distinguish among different locational situations within countries.
Under these conditions, the estimation of the relation between inequality and its explaining factors may be biased if part of the
dependent variable is generated by neighborhood factors (Moser and Schnetzer, 2017). This paper estimates the part of economic
inequality that is generated by the spatial pattern of the data within a regional system (or a group of countries) through a simple
measure of inequality.
The regional allocation of economic inequality is likely to change along with the spatial location of regional characteristics. This
connects with the idea of place-based policies (geographically targeted policies) 197. Effectively, place-based policies (Barca, 2009)
require the detection of contiguous regions within whose boundaries a set of factors are operating and generating local conditions
conducive to similar inequalities contributions. Following Partridge et al (2015), place-based policies have two basic characteristics:
local policies are always "place-based" and place-based policies result in inmobile local investment such that the local population will
benefit from the policy only while in the region. It is necessary to inform about the influence of neighborhood on regional inequality
to harness the potential of place-based policies to combat regional inequality. The neighborhood can shape regional economic
performances and limit or enhance their economic inequality. This means understanding how neighborhood is participating on
regional inequality measures. The appraisal of whether policies for economic inequality should focus on site-specific (local) or
neighborhood levels is complicated by the fact that existing measures of economic inequality are designed to evaluate inequality but
they fail to address the influence of geographical location on inequality.
This article examines the relevance of the neighborhood components in the European context, presenting results that shed light on
policy options related to place-based policies that help mitigate income inequality. The empirical analysis is based on data on
European NUTS3 regions198 for 27 European countries in the period 2007 to 2014.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces the methodology. In Section 3, the methodology is applied for the
case of 1298 European regions. Finally, some concluding remarks are given in Section 4.

2. METHODOLOGY
As noted by De Dominicis (2014), the influence of the spatial location on income inequality as a consequence of spatial spillovers is
not contemplated in the literature199. However, conventional spatial inequality measures like the Theil index do not distinguish
among different locational situations, and these conventional measures are not adequate tools for measuring the spatial part of
income inequality. As a result, economic analyses at both the national and the sub-national levels may result in misleading policy
recommendations to national and sub-national policy makers if measurements of income inequalities provide biased interpretations.

196Miguel

A. Márquez acknowledges financial supports from the Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (Grant ECO2016-78352-P) and from the
Economy and Infrastructure Counseling to the Junta of Extremadura (Spain) through help GR15072, co-financed by the European Regional Development Fund. This
communication is part of a more complete paper of the authors and some preliminary results are presented.
197Neighborhood policies are proposed from the European Union to help poor regions.
198The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the European Union; in the case
of the NUTS3, the purpose is the socio-economic analyses of small regions for specific diagnoses.
199An exception is Márquez et al (2016).
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Assuming a system composing by “r” macro-regions (for example, countries) and by “p” disjoints subnational geographical units (for
example, NUTS3 regions) nested into countries, the Theil index can be expressed as:
𝑇𝑡 = ∑𝑟 ∑𝑝 {(

𝑌𝑡𝑟𝑝
𝑌𝑡

) 𝑙𝑛 [

(𝑌𝑡𝑟𝑝⁄𝑌𝑡 )
(𝑁𝑡𝑟𝑝⁄𝑁𝑡 )

]}

(1)

where Ytrp denotes the Gross Value Added in year “t” in country “r” in NUTS “p”, and Ntrp is total population in year “t” in country
“r” in NUTS “p”.
Using a raw standardized spatial weight matrix W, a Neighborhood Theil index can be defined as:
𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙𝑡 = 𝑁𝑇𝑡 = ∑𝑟 ∑𝑝 {(∑

𝑊𝑌𝑡𝑟𝑝

𝑟 ∑𝑝 𝑊𝑌𝑡𝑟𝑝

) 𝑙𝑛 [

(𝑊𝑌𝑡𝑟𝑝⁄∑𝑟 ∑𝑝 𝑊𝑌𝑡𝑟𝑝)

]}

(𝑊𝑁𝑡𝑟𝑝⁄∑𝑟 ∑𝑝 𝑊𝑁𝑡𝑟𝑝 )

(2)

The inequality measure captures inequality among pure neighboring regions. The degree of inequality among pure neighboring
regions captures the relevance of spatial placement. Additionally, the quantification of the Neighborhood Theil let us to separate aspatial components and spatial components by subtracting the neighborhood Theil from the conventional Theil. The difference
between the standard Theil and the Neighborhood Theil is the idiosyncratic term or Specific Theil. The Specific Theil represents the
value of inequality that cannot be associated with neighborhood effects; it is a pure (specific) location effect occurring in the system.
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 = 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 − 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙

(3)

On the other hand, the traditional Between (B) - Within (W) decomposition of the Theil index can be expressed as:
𝑌

𝑌

𝑌𝑡

𝑌𝑡

(𝑌 ⁄𝑌𝑡 )
]
𝑡𝑟 𝑁𝑡 )

𝑇𝑡 = TW𝑡 + TB𝑡 = ∑𝑟 ( 𝑡𝑟) 𝑇𝑡𝑟 + ∑𝑟 ( 𝑡𝑟) 𝑙𝑛 [(𝑁𝑡𝑟⁄
Where:𝑇𝑡𝑟 = ∑𝑝∈𝑟 {(

𝑌𝑡𝑟𝑝
𝑌𝑡𝑟

) 𝑙𝑛 [

(𝑌𝑡𝑟𝑝⁄𝑌𝑡𝑟 )

]}

(𝑁𝑡𝑟𝑝⁄𝑁𝑡𝑟 )

(4)

(5)

The inequality measured by the Neighborhood Theil index can be decomposed into “between” and “within” components. As this
index is calculated considering information in the neighboring regions (without considering information from the region of reference),
the decomposition can be used to assess if most inequality is due to disparities across macro-regions in terms of neighborhoods, or
if inequality occurs because there is inequality within each macro-region (inequality varies because neighborhoods vary inside each
macro-region). This way, starting from the Neighborhood Theil shown in equation (2), a neighborhood between-within
decomposition at time “t” can be expressed as:
∑p∈r WYtrp

NTt = NTWt + NTBt = ∑r (∑

r ∑p WYtrp

NTtr = ∑p∈r (∑

WYtrp

p∈r WYtrp

) ln [

∑p∈r WYtrp

) NTtr + ∑r (∑

(WYtrp⁄∑p∈r WYtrp )

r ∑p WYtrp

]

(WNtrp⁄∑p∈r WNtrp )

) ln [

(∑p∈r WYtrp⁄∑r ∑p WYtrp )

]

(∑p∈r WNtrp ⁄∑𝑟 ∑𝑝 𝑊𝑁𝑡𝑟𝑝 )

(6)

(7)

Using expressions (1), (2), (4) and (6), the Specific Theil can be expressed as:
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 = 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 − 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙
= (𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙) – (𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙)
= (𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 − 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙) + (𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 – 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙)
= 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙

(8)

Equation (8) means that Specific Theil is itself composed by an Idiosyncratic or Specific Within Theil and also by an Idiosyncratic or
Specific Between term. Finally, the total inequality in the system can be expressed as:
𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 = 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙
= 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖l
+ 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 + 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙

(9)

3. THE CASE OF THE EUROPEAN REGIONS.
The main purpose is the analysis of regional economic inequality in the European Union. In spite of the relevance of the topic, the
literature that exists on EU regional inequality is scarce (Fredriksen, 2012), and little attention has been paid to income inequality
within Europe.
3.1 Data and results
The Cambridge Econometrics' European Regional Database (ERD) is used to analyze the regional economic inequality of 27 European
countries across the period from 2007 to 2014. Gross Domestic Product (GDP) and population were taken from the ERD. The data set
used in the analysis is a balanced annual panel with 1298 NUTS3 regions in 27 EU member states (and Noruega) for the period 2007
to 2014 (see Figure 1).
Figure 1: Countries and European NUTS3 regions under analysis.
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Source: Own elaboration.

Figure 2 presents the standard deviation maps of per capita GDP (GDP) from the ERD in different years (2007, 2009, 2012 and 2014).
These maps show a strong geographic pattern in the European regional data about output per worker, being this general pattern
constant along the time. As overview, the maps suggest the general presence of spatial heterogeneity in the form of two spatial
groups of regions with high and low income: the high-income group situated in Europe’s economic core area, and the low-income
cluster including some of the least developed regions of Europe (located in Europe’s periphery).
Figure 2: Spatial distribution of European regional GVA per capita: standard deviation maps.

Source: Own elaboration.

Let W GVApci be the spatial lag for variable GDPpc in region i, where W represents the first-order spatial lag operator. For each
European region, the spatial lags of the GDPpc variable are built as ∑N
j=1 wij GVApci with elements wij reflecting the neighborhood
structure between regions and the strength of the relationships across them. The restrictions wij ≥ 0, wij = 0 and ∑N
j=1 wij = 1 are
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satisfied. Although for expositional reasons we will continue being referring only to W, two different spatial matrices are considered;
one is based on first-order geographical contiguity and the other on nearest neighbors of European NUTS3 regions.
Thus, a spatial contiguity matrix Wq with dimensions n x n is defined, where n is the number of Europeans regions. From this matrix,
its typical entry in row i and colum j (wqij) is defined as:
1 if 𝑖 and 𝑗 share a common border
q
wij = {
0 if 𝑖 and 𝑗 do not share a common border or 𝑖 = 𝑗
Dividing each row of Wq by the respective row sum, a row-standardized contiguity matrix is obtained (Wqs).
In the same way, a second measure of neighborhood is defined by using a k-nearest neighbors matrix. Specifically, for region i, all
distances of i to all other regions are ranked, and declare the k nearest regions to be a neighbor of i. Let us denote the distance of
the k-nearest neighbor to region i as di(k). Repeating this for all regions, this information can be collected in a matrix Wk with
dimensions n x n, where n is the number of regions. From this matrix, its typical entry in row i and colum j (wij) is defined as:
5 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟𝑠

wijk = {1 if the distance between 𝑖 and 𝑗 is ≤ MAX (di
0 otherwise

)

Again, dividing each row of Wk by the respective row sum yields to W which is a row-standardized matrix.
Table 1 shows the values of the Moran’s I statistics for the two row standardized weights matrices (Wqs and W, where k = 5). For all
the cases along the period it is rejected the null hypothesis revealing the existence of a strong positive and statistically significant
degree of spatial dependence in the distribution of European regional GDP per capita for all the years. At the same time, it is
interesting to highlight that the positive spatial dependence is time changing. The results indicate the necessity to explore the
contribution of this positive spatial dependence on the measurement of regional inequality. Following Arbia (2001), the Moran’s I is
a measure of the level of polarization, but it does not provide information about which part of the economic inequality could be
associated with this significant geographical pattern in the economic inequality in the European regions.
Table 1. Global spatial autocorrelation for the European regional GVA per capita income: Moran’s I.
W matrices
Wqs (Queen order 1)
Year
I`s Moran
P-value
2007
0.5146
0.0001 ***
2008
0.5134
0.0001 ***
2009
0.5101
0.0001 ***
2010
0.4928
0.0001 ***
2011
0.4939
0.0001 ***
2012
0.4842
0.0001 ***
2013
0.4832
0.0001 ***
2014
0.4810
0.0001 ***
Note: *** denotes p-value < 0.001

W(5 nearest neighbors)
I`s Moran P-value
0.5415
0.0001 ***
0.5398
0.0001 ***
0.5350
0.0001 ***
0.5191
0.0001 ***
0.5130
0.0001 ***
0.5147
0.0001 ***
0.5143
0.0001 ***
0.5122
0.0001 ***

To provide a better picture of the distribution of European regional economic inequality and its development during the period 20072014, the Theil index is reported in Table 2 (and also in Figure 3). The Theil index show that European regional economic inequality
decreased from 2007 to 2009; on the contrary, it increased between 2010 and 2012, downing from 0.173 in year 2012 to 0.169 in
2014. Figure 3 shows that with the onset of the global economic crisis of 2008, the downward trend in income inequality continued
until 2009. However, the trend was reversed during the period 2010-2012, when inequality was on the highest level. Finally, since
2013, inequality is decreasing again in the EU. The Theil index indicates the amount of dispersion of income distribution across
European regions without taking into account the spatial location of the regions. To measure the role of the geographical position in
regional economic inequality, the Neighborhood Theil was calculated (see Table 2 and Figure 3). Finally, the Specific Theil is shown in
Table 2 and Figure 3.
Table 2: Conventional Theil, Neighborhood Theil and Specific Theil for European regions at NUTS3 level.
Years
2007
2008
2009
2010
Theil
0,1736
0,1714
0,1689
0,1724
Neighborhood
0,1409
0,139
0,1359
0,1383
Theil
SpecificTheil
0,0327
0,0324
0,0329
0,0341
% Neighborhood
81,16%
81,10%
80,46%
80,22%
% Specific
18,84%
18,90%
19,48%
19,78%
Note: % represents the share of every component on the total inequality.

2011
0,172
0,1374

2012
0,1732
0,1382

2013
0,1721
0,1371

2014
0,1696
0,134

0,0347
79,88%
20,17%

0,035
79,79%
20,21%

0,035
79,66%
20,34%

0,0356
79,01%
20,99%

Figure 3: Conventional Theil, Neighborhood Theil and Specific Theil for European regions at NUTS3 level. Shares of Neighborhood
Theil and Specific Theil over the Theil.
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THEIL

THEIL_GR

.174

.03

.173

.02

.172
.01
.171
.00
.170
-.01

.169
.168
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-.02
2007

2008

2009

NEIGHBORHOOD_THEIL

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

SPECIFIC_THEIL

.142

.036

.140

.035

.138
.034
.136
.033

.134

.132
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

.032
2007

2008

SHARE_NEIGHBORHOOD
.212

80.8

.208

80.4

.204

80.0

.200

79.6

.196

79.2

.192

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

SHARE_SPECIFIC

81.2

78.8
2007

2009

2014

.188
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Note: THEIL_GR denotes percentage change in the Theil over time. Source: Own elaboration.

The breakdown of the Theil index into neighborhood and specific components helps to highlight that neighborhood factors contribute
the most extensively to regional income inequality in Europe (on average, for the period 2007-2014, 80.16%), while specific factors
account, on average, 19.83%. Figure 3 provides a representation of the relative contributions of the neighborhood inequalities and
the specific inequalities to the total European regional income inequality. During the period, although neighborhood inequality
contributes four times more to the total inequality than specific inequality, it is important to emphasize the decrease (increase) of
the relative importance of the neighborhood (specific) component. Thus, the European regional inequalities at NUTS 3 level have
been mainly driven by neighborhood regional factors; though specific regional factors at this level would provide a base for addressing
inequality.
With regard to the traditional between-within decomposition of the European regional income inequality (see Table 3 and Figure 4),
our results show that European regional inequality was mainly driven by between-country inequality (from 2007 to 2014, on average,
57.87%), while the within component contributes with 42.15%. Nevertheless, the importance of these two components for explaining
European regional income inequality was not constant over the time period. The dominance of the between-country component is
decreasing, while within-country inequality is increasing its relevance.
Considering the global trends in between income inequality, our results show that the trend in between country inequality is declining
over time, while the trend in within inequality is increasing200. This finding is consistent with Doran and Jordan (2013) for the case
of 14 members of the European Union (prior the enlargement of the EU in 2004 excluding Luxemburg). Nevertheless, these authors
attribute the majority of total inequality to within-country inequality, while in the case of the EU27, the majority of total inequality
is attributable to between-country inequality.
European regional inequality has declined but at the cost of an increase in within-country inequality. Total inequality is driving by a
decrease in inequality between countries affecting the evolution of European regional income inequality.
Table 3: Traditional between-within decomposition of the Theil for European regions at NUTS3 level.
Years
Theil

2007
0,1736

2008
0,1714

2009
0,1689

2010
0,1724

200Similar

2011
0,172

2012
0,1732

2013
0,1721

2014
0,1696

results were presented by Doran and Jordan (2016) for the case of the composition of income inequality among United States counties from 1969 to 2009; these
authors find that income inequality has increased, with Between-State inequality decreasing and within-State inequality increasing.
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BetweenTheil
0,1051
0,1009
0,0988
0,0992
WithinTheil
0,0685
0,0704
0,07
0,0732
% Between Theil
60,54%
58,87%
58,50%
57,54%
%
39,46%
41,07%
41,44%
42,46%
Specific Theil
Note: % represents the share of every component on the total inequality.

0,0985
0,0735
57,27%
42,73%

0,0985
0,0747
56,87%
43,13%

0,0973
0,0748
56,54%
43,46%

0,0958
0,0737
56,49%
43,46%

Figure 4: Between and within components of the Theil index. Shares for both components on total Theil.
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Source: Own elaboration.

The traditional between-within decomposition neglects which part of these components could be related to specific regional factors
or to neighborhood regional factors. The approach exposed in expression (9) is used to decompose global inequality into its withincountry and between-country components assessing which part of these components is explained by specific or neighborhood
regional factors. The results of this decomposition of the Theil index for the European regional data are shown in Table 4. The
corresponding shares are presented in Table 5.
Our new findings highlight neighborhood-between inequality as the main inequality component. On average for the period 20072014, the inequality due to the variability of income across different countries that have been driven by neighborhood factors is
55.17%, while the contribution of income inequality by the specific-between Theil appears to be negligible (2.68 %). Specific factors
are not participating in the between-countries European regional inequality as relevant elements, being the neighborhood-between
inequality the element that captures the variability of income between countries.
On the other hand, on average for the period 2007-2014, neighborhood within inequality is capturing 24.99% of total income
inequality, while the relevance of specific factors operating within each country represents 17.17% (specific within component). As a
conclusion, the European regional income inequality that could be assigned as a pure location effect (that is, as a a-spatial effect)
represents 17.17% of the total regional European inequalities.
Table 4: Decomposition of the Theil index capturing the influence of both neighborhood and specific factors into the between-within
components for European regions at NUTS3 level.
Years
Theil
Neighborhood
Between Theil
Specific Between Theil
Neighborhood Within
Theil
Specific Within Theil

2007
0,1736
0,1002

2008
0,1714
0,0962

2009
0,1689
0,0941

2010
0,1724
0,0946

2011
0,172
0,0938

2012
0,1732
0,0942

2013
0,1721
0,0931

2014
0,1696
0,0914

0,0049
0,0407

0,0047
0,0427

0,0048
0,0419

0,0046
0,0437

0,0047
0,0435

0,0044
0,044

0,0043
0,044

0,0044
0,0426

0,0278

0,0277

0,0282

0,0295

0,03

0,0307

0,0307

0,0312

Table 5: Shares of Neighborhood-Between, Specific-Between, Neighborhood-within and Specific-Within over global income
inequality for European regions at NUTS3 level.
Years
Theil
%Neighborhood Between
Theil
%Specific Between Theil

2007
100
57,72

2008
100
56,13

2009
100
55,71

2010
100
54,87

2011
100
54,53

2012
100
54,39

2013
100
54,10

2014
100
53,89

2,82

2,74

2,84

2,67

2,73

2,54

2,50

2,59
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%Neighborhood Within 23,44
24,91
24,81
25,35
Theil
%Specific Within Theil
16,01
16,16
16,70
17,11
Note: % represents the share of every component on the total inequality.

25,29

25,40

25,57

25,12

17,44

17,73

17,84

18,40

To avoid distortions for graphing the trend in every component of European regional economic inequality over time, two perspectives
are provided. So, Figure 5 and Figure 6 display the evolution of the four components obtained as percentages over the total European
regional income inequality. While both the neighborhood-between and the specific-between components tends to decrease
importance, the neighborhood-within and the specific-within components are gaining relevance.
Figure 5: Evolution of the shares of Neighborhood-Between, Specific-Between, Neighborhood-within and Specific-Within
components over global income inequality for European regions at NUTS3 level.
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Figure 6: Decomposition of global income inequality for European regions at NUTS3 level: Shares of Neighborhood-Between, SpecificBetween, Neighborhood-within and Specific-Within components.
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4. CONCLUSIONS
The Theil Index shows that European regional economic inequality decreased from 2007 to 2009, increased between 2010 and 2012
and decreased from year 2012 to year 2014. Our exploratory approach reflects the importance of regions and their neighborhoods
in European regional inequality: the European regional neighborhoods are shaping regional behaviors. On average for the period
2007-2014, our results show that neighborhood factors account 80.16%, while specific factors represent, on average, 19.83%.
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Although neighborhood inequality contributes four times more to the total inequality than specific inequality, it is important to
highlight that the neighborhood component is losing relative importance over the recent 8 years, while the relative importance of
the specific component is increasing.
From another perspective, European regional inequality has declined but at the cost of an increased within-country inequality: total
inequality is driving by a decrease in inequality between countries affecting the evolution of European regional income inequality.
The between-country component constitutes the greatest part of European regional income inequality (on average for 2007-2014
period, 57.87%), while the within country component contributes on average with 42.15%. Our estimates show that, on average,
the European between country income inequality that have been driven by neighborhood factors is 55.17%, while specific between
country factors is 2.68%. In respect of European within country income inequality, neighborhood factors were driving about 24.99%
of total European regional income inequality, being the relevance of specific factors operating within each country of 17.17%. The
factors explaining the rise in within inequality are related to both specific characteristics of the NUTS3 European regions and
neighborhood factors. While both the neighborhood-between and the specific-between components tends to decrease in
importance, the neighborhood-within and the specific-within components are gaining relevance.
This paper provides empirical evidence about the relevance of the neighborhood components in the context of the European regional
income inequality at NUTS3 level. Neighborhood factors have been driven European regional income inequalities at NUTS3 level. This
information can shed light on policy options related to place-based policies that could help mitigate income inequality. Rather than
relying solely on place-based policies, the EU should also promote and incentivize the coordination of place-based initiatives. In
lagging European NUTS3 regions there may be neighborhood factors that condition regional economic processes. This would suggest
that for regional policy to be most effective neighborhood policies must be addressed, since, at NUTS3 level, European regional
income inequality as a a-spatial effect represents 17.17% of the total regional European inequalities.
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ABSTRACT
After 1974, Portuguese municipalities witnessed an increase in their responsibilities, political powers and decision’ capabilities.
However, it soon became clear that they did not possess the technical and financial means to implement all these new assignments.
Some projects are only achievable from a given range: so from an early age the need for supra-municipal structures became clear.
Some examples include intercity road networks, river basins or strategic planning. The question of scale is essential both for the
development of certain projects, and for an integrated approach to the problems that cross the municipalities’ boundaries, in which
only a larger territorial scale ensure conditions to guarantee its success. This paper seeks to put in evidence that the phenomenon of
municipalities’ clustering emerged in a context in which there were various pressures for its creation, due to the lack of intermediary
institutional bodies between central and local administration. It analyses the setting up process of new “meso-entities” (based on
voluntary will and recognized by public deed), the impact on local development and the main strategies and approaches to promote
economic growth. The case study of the Inter-municipality Community of Alto Alentejo is analysed in detail. The authors argue that
this type of local structures present a significant degree of efficiency to overcome the difficulties encountered in establishing
administrative regions.
Keywords – Municipalities’ Associations; Alto Alentejo; Local Development.

1. INTRODUCTION
After 1974, Portuguese municipalities witnessed an increase in their responsibilities, political powers and decision’ capabilities.
However, it soon became clear that they did not possess the technical and financial means to implement all these new assignments.
Some projects are only achievable from a given range: so from an early age the need for supra-municipal structures became clear.
Some examples include intercity road networks, river basins or strategic planning. The question of scale is essential both for the
development of certain projects, and for an integrated approach to the problems that cross the municipalities’ boundaries, in which
only a larger territorial scale ensure conditions to guarantee its success.
From the very beginning, the creation of Municipalities’ Associations (AM) aimed to solve problems that municipalities alone, for lack
of scale and means, could not resolve. After the failed attempt to create political regions, in 1998, through a national referendum,
Laws no.10 and 11 of 2003 were approved. They defined, respectively, the responsibilities and powers’ framework of the
Metropolitan Areas (be it “Large Metropolitan Areas” or “Urban Communities”) and the Inter-Municipal Communities of Public
Interest.
These two types of municipalities’ associations - the Great Metropolitan Area (GAM) and the Urban Communities – were rapidly
extinct, giving rise in 2008 to the Inter-Municipal Communities (Law no. 45/2008). These new entities were responsible for urban
spaces’ planning and management, joint metropolitan and supra-municipal investments and the relationships between central and
local governments.
The process of setting up these new entities, based on voluntary activity and recognised by public deed, seemed to be the best
solution to overcome the difficulties encountered in establishing administrative regions. The phenomenon of clustering of
municipalities emerged in a context in which there were various pressures for its appearance, due to the lack of intermediary
institutional bodies between central and local administrations.

2. REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES AND INTER-MUNICIPAL COMMUNITIES
Regional Development Agencies (RDA) - created in Portugal by the Law no.88/99 of 19th.March - with the assignment to contribute
to the social and economic development of their areas, were the first non-political attempt to promote joint municipal territories.
A RDA constitutes: (i) an operating tool for all regional actors; (ii) an interface support between its members and the national and
international institutions for projects’ implementation; and (iii) a direct projects’ promoter, creating and disseminating an image of
quality and technological development. This means that RDA’s are bodies of mixed composition, which put together companies,
business associations, local authorities and associations, universities, professional training institutions, charities and other entities
(NGO’s, ex.).
Among the main areas of policy intervention, one can point out the following: economic development; education, training and
employment; environment; spatial planning and urban planning; rural development and forestry; tourism promotion and
organization; culture; and cross-cutting actions to promote services and other activities. Typically, these agencies have
multidisciplinary technical teams with experience in regional development, being able to appeal to specialised consultants support.
There were 16 RDA’s in 2000 (see Fig.1).
On what concerns Inter-Municipal Communities (CIM’s), they are public law legal persons, subject to the rules of administrative
supervision, and intermediate bodies between Central Government and Local Authorities. CIM’s constitution initiative lies on the
municipal councils, leaving the agreement build-up and the definition of its statutes to the approval by the municipal assemblies.
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CIM’s can be viewed as contracts, where municipalities’ executive bodies intended to promote the following public purposes: a)
multidimensional strategy on planning and management, taking into account the economic, social and environmental features of
each CIM territory; b) inter-municipal investments articulation; c) participation in the management of regional development
programs (ex: under the NSRF or “Portugal 2020”); d) planning of supra municipal authorities actions.

Fig.1 – Regional Development Agencies in Portugal
Source: SALVADOR, R. et al. (2000, p.1229).

It is up to the CIM to ensure actions’ coordination between municipalities and central government in the following areas: a) public
supply networks, basic sanitation facilities, wastewater treatment and municipal waste; b) networks of health equipment/facilities;
c) networks of educational and vocational training; d) land use, environment preservation and natural resources; e) safety and civil
protection; f) mobility and transport; g) public facilities networks; h) promotion of economic, social and cultural development; i)
networks of cultural, sports and leisure facilities.
CIM’s responsibilities also include powers transferred from central government, the joint exercise of competences delegated by the
municipalities (included in the respective CIM) and the local representatives’ designation in public and private entities, where
representation has an inter-municipal base. There are today 21 CIM’s in Portuguese territory (Fig.2). One can see that there are
similarities of the territorial division between RDA’s and CIM’s, even if it’s not the case in the Alentejo.

Fig.2 – Inter-municipal Communities, Metropolitan Areas and Autonomous Regions
Source: Wikipedia, 2013

The CIM’s aim to promote the common interests of the associated municipalities, boosting its integrated and sustainable
development, enhancing partnerships, creating synergies and maximising complementarities. They also intend to create innovative,
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attractive and competitive regions, facilitating sustainable growth and economic and social cohesion. To this end, CIM’s can be
associated either with public or private entities or with the social the cooperative sector. CIM’s can also create inter-municipal
companies, in order to explore activities that pursuit objectives of public interest on subjects which remain within the scope of their
assignments.
CIM bodies are the following: the Inter-municipal Assembly; the Inter-municipal Council; the Inter-municipal Executive Secretariat;
and the Strategic Council for Inter-municipal Development. CIM’s are allowed to create technical and administrative support services,
where their nature, structure and functioning are defined by rules adopted by the CIM Council under a specific proposal of the intermunicipal executive secretariat. CIM’s have its own personal staff. Usually, CIM officials were transferred from the municipalities’
own staff, favoring the general mobility rule, an administrative feature of Portugal’s public sector. These workers are submitted to
the rubrics of contract regime in public functions.
The CIM’s have their own assets and its financial resources come from: (i)State Budget Transfers (equivalent to 0.5% of the transfer
of the current Financial Balance Fund of each municipality member); (ii) Contributions from the CIM’ municipalities; (iii) Transfers
from municipalities exercising delegate powers; (iv) Transfers from the central government or other public or private entities; (v) EU
co-financing amounts; (vi) Other subsidies, grants or contributions; (vii) Goods and services sales fees; (viii) Income from CIM own
assets, the product obtained by the CIM assets’ sale or rights assignment over CIM assets; (ix) Any income addition, fixed or periodic,
that are attributed by law, contract or legal act; (x) Loans; (xi) Any other income permitted by law.

3. CONCEPTS OF DECONCENTRATION AND DECENTRALISATION
With the creation of the CIM’s, there is an attempt to decentralise powers and competences.
Devolution can be understood as a deconcentrating process, in which certain decision-making powers are assigned to employees or
subordinate agents. This process enters in a clear opposition to the main principles of a concentrated administration where the
decision-making powers are only reserved to the higher levels of the public sector. Nevertheless, it is possible to make a distinction
between "functional deconcentrating" and "territorial deconcentrating" in which the former occurs when the assigned powers are
unique and the latter when these powers are distributed by various subaltern organs according to geographical areas. The territorial
deconcentrating of the State Administration is aimed to exercise at the local or regional level a number of tasks (usually assigned to
the central administration), by installing decentralised or peripheral services. However, there are no perfectly concentrated or fully
decentralised system. In general, the administrative structures correspond to mixed systems sometimes closer, sometimes more
distant from the “pure models” mentioned above.
The main advantages of a decentralised system are as follows: a) a closer Administration for individuals and businesses; b) increasing
efficiency of public services, translated into faster response to requests and a better quality of services, since devolution promotes
specialisation of functions either between design and management tasks or between operational execution tasks and the provision
of services; c) best conditions for establishing public-public and public-private partnerships at local and regional level, favouring
outsourcing and contracting of the exercise of administrative functions; d) adaptation of administrative and public services, in
particular to where local and regional conditions are concerned.
On the other hand, deconcentrating also has its disadvantages: a) the loss of a national vision of the State Administration; b)
dispersion and the proliferation of decision centers can cause increasing difficulties in terms of a coherent and coordinated approach;
c) increase in spending on human and financial resources which is related with the multiplication of services; d) decrease in quality
due to the shortage of good technical means and qualified human resources at local and regional level.
In legal terms, it is stated that a system is "decentralised" when the administrative role does not belong only to the central state but
also to other local or regional authorities.Decentralisation has several important advantages such as follows: a) ensure local liberties,
serving as the basis for a pluralistic system of public administration, which in turn is a way of draw some limits to the political power;
b) ensure greater citizen participation in public decision-making; c) standardise governance, but, at the same time, allowing for local
adaptations, so that it can be in line with the needs and interests of the population; d) diversify policies and resource allocation
responses, contributing, at the same time, to the internalisation of democratic values; e) allow for proper management to the
requirements of economic development in a global competition context, encouraging the exercise of citizenship.
Decentralisation has the following disadvantages: a) it may be inefficient in terms of network services, standardisation and routine;
b) it may result in loss of control of scarce financial resources by the central government; c) it may result in less efficient and effective
services, given the lack of administrative and financial capacity at local level; d) transfer of administrative responsibilities may not be
accompanied by financial relocations, to meet new responsibilities, making equitable distribution and the provision of services more
difficult; e) it can generate administrative incoordination.

4. REGIONAL DEVELOPMENT AND INTER-MUNICIPAL COMMUNITIES
CIM’s allow for a supra vision of problems and solutions, and even if municipalities have different problems, one can state that those
constraints tend to have a similar nature or typology. This way, municipalities can continue with their own policies. It is not intended
that inter-municipal communities replace local action or that CIM assume the feature of a “super City Hall”. The idea is to take
advantage of these municipalities’ agglomeration to generate economies of scale. CIM’s allow a better management of EU funds, ex.
But the same law that created CIM’s gives to these administrative bodies, a series of specific duties and responsibilities, which are
similar to those of municipalities. According to this perspective, CIM’s can be more than a mere management tool of EU funds.
One can identify the following potentialities associated with the CIM cooperation: (i) answering to the problems faced by the
territories in a coordinated and organised manner; (ii) increasing action efficiency; (iii) personal involvement and personalised
contacts that facilitate dialogue and actions’ implementation, making it easier to make adjustments when necessary; (iv) increased
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public awareness, which in turn improve citizens’ participation; (v) improvement of local administrative practices, institutional
capacity and functioning of municipal services; (vi) increased flexibility, less bureaucracy, less time to obtain results and to monitor
cost evaluation of small-scale projects; (vii) increased capacity to respond to community problems, due to the fact that at local level
it is easier to grasp the population needs; (viii) the long-term involvement, as the partnership continues even after the completion
of the project; (ix) the possibility of networking and town twinning (at a multilateral dimension), allowing access to different levels of
problem solving.
It is possible to identify a broad set of CIM’ constraints: (i) the scarcity of financial and human resources that originates lack of projects’
sustainability; (ii) the lack of coordination between departments carries out negative consequences in terms of effectiveness; and
(iii) the insufficient awareness of both public, administrative and technical staff and political decision-makers who tend to ignore the
meaning and the importance of cooperation for development. In order for the CIMs’ to be able to meet their responsibilities, there
should be a greater concern from the municipalities to overcome these constraints.
The inter-cooperation presents four important characteristics which must be taken into account to achieve improved performance
with respect to regional development:
1)

Primacy of the particular and specific (recognition that each region and each community has its own potentialities and
problems;
definition of development as a “bottom-up” multiple process and not as a result of centralised and uniform policies; and
the action of local actors and the development of community resources should be the basis of this process).

2)

Predominance of local actors’ action and self-organisation (valuing local actors more than the instruments and policies;
reinforce information, training and communication strategies; importance of coordination between local actors’ initiatives
and projects according to a perspective of interaction and synergies; and promotion of actors’ self-organising strategies
where initiatives, projects and joint projects are concerned).

3)

Focus on the enhancement of regional and local qualitative resources (priority stimulus to professional qualification,
research and innovation (link to higher local / regional education); give extra attention to entrepreneurship and to the socalled “spirit of enterprise”, risk, experimentation, evaluation and monitoring of actions and initiatives; and emphasis on
interactive relationships such as networks, communications or information).

4)

Development perspective as a participatory and negotiated process (power transfer from central authorities to regional
and local levels; increased initiative, organisation and representation of the community near the public authorities; and
creating partnership habits).

The inter-municipal cooperation should encourage people’s participation in the decision process, the distribution of benefits, sectoral
diversification, and openness to other regions, technical innovation and promotion of territorial identity.
One can argue that CIM’s will have an important role in regional development, as they aggregate local interests and needs, allowing
for a more effective problem resolution. Although CIM’s tend to be associated with the concept of regional development, the idea
of local development should not be forgotten. By promoting regional development, CIM’s also promote local development: in order
to develop the whole (region) it is crucial to develop its components (local) and by developing the region as a whole, there are gains
with respect to local development.

5. THE FUTURE OF CIM’S
The enhancement of CIM’s doesn’t replace the crucial role that the Portuguese municipalities should continue to assume in the
provision of most local services. The appreciation of CIM role should be in accordance with the principle of gradualism, focusing on
one hand in improving action effectiveness (which currently constitutes its central core duties and responsibilities) and, on the other
hand, in the adoption of power delegation mechanisms both from the central government and municipalities, as well as the
corresponding contracting objectives and technical or financial resources.
In the definition of the functions to be performed by CIM’s, the subsidiarity principle must be a reference, as economies of scale are
best achieved at supra-municipal level. Proximity effects should also allow for a more suitable management. CIM’s should be seen as
the key catalyst actors in the territory development. This can be achieved by planning/promoting activities, strategic coordination
and monitoring. This set of responsibilities should be developed in partnership with leading local institutions and in conjunction with
the European, national and NUT II strategies (embodied in the "Europe 2020 - for Smart, Sustainable and Inclusive growth" strategy).
CIM’s main problems are related to its operational model and its role in regional development. The local level appears to be more
important than the regional level. There must be a balance between the two geographical scales, otherwise it will not make sense
that CIM’s exist. CIM’s must not be seen as institutions where each municipality has or makes known to others their interests and
their investment intentions. It is urgent to create a new operating model that will confer to CIM’s a new role.
In the new operating model, CIM’s must be managed by staff not directly connected with municipalities, although local governments
and specific local interests must continue to be taken into consideration. This way, it will be possible to conduct true debates in order
to promote regional development and to launch a real negotiation between the different interests. The current “state of affairs” can
be translated into the following diagram:
Fig. 3 – Relationship State/Municipalities/CIM
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Municipality

Municipality
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CIM

Source: Authors’ own elaboration

Fig. 3 corresponds to what happens today, that is, the subordination of CIM’s and regional development to local interests. The
desirable new operating model is represented in Fig.4.
Fig.4 – New Model
State

Municipality

Municipality

Municipality

CIM

Source: Authors’ own elaboration

Through this working model, the involved entities would have valid reasons to justify its existence and change to true institutions
with the aim of promoting regional development. The problem can be that municipalities may consider they will lose competences
and see their interests neglected. It is not intended that CIM’s assume the nature of a “great city” of sorts, but, on the opposite, it
will affirm it selves as entities that pursue the development of a specific territory under the principle of equity
The need to change and reorient the CIM’s action and modus operandi becomes even more relevant as there are some country’
regions that face serious problems, such as aging population and less capacity to produce wealth (Ex: Portalegre district).
It is very important to raise awareness among municipalities’ representatives to the goal of regional development. What is at stake
is not some sort of a “facade” regional development but the joint construction of supra-municipal policies. In order to ensure its
success, CIM’s would have to be managed by actors not directly connected with local authorities, assessing regions as a whole.

6. THE INTER-MUNICIPAL COMMUNITY OF ALTO (“HIGH”) ALENTEJO
The Inter-municipal Community of Alto Alentejo was established in 1992, being first designated as North Alentejo Municipalities
Association. Between the end of 2008 and early 2009, the NAMA changed its name to CIMAA and started to benefit from EU funds.
CIMAA is a legal person of public law of associative nature and geographical scope and aims at achieving its municipalities common
interests. CIMAA is mainly regulated by Law no. 75/2013 of 12th. September and by its Statutes. It comprises the following
municipalities: Alter do Chão; Arronches; Avis; Campo Maior; Castelo de Vide; Crato; Elvas; Fronteira; Gavião; Marvão; Monforte;
Nisa; Ponte de Sor; Portalegre; and Sousel.
The CIMAA area of action is of approximately 6,065 km2, the 6th largest Portuguese district, with a resident population of 118,952
inhabitants, according to Census 2011. Portalegre district has been suffering from four major negative conditions: loss and aging
population; illiteracy and weak labor-skilled working force; high unemployment; and lack of wealth production capacity. The district
presents economic traits that fit the profile of the Alentejo region: poor sectoral diversification; small size of companies; corporate
resistance to association and cooperation; traditional production methods; and poor adoption of TIC’s and innovation.
Fig.5 – Portalegre District
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Source: www.portalegredigital.biz

The CIMAA mission is to promote and defend the common interests of the associated municipalities, boosting its integrated and
sustainable development, enhancing partnerships, creating synergies and maximising complementarities. Its vision is based on the
premise of seeking to be an organisation whose modern and innovative management practices allow to identify and meet the needs
of the associated municipalities and develop strategies that lead to increased inter cohesion. Its main objectives are: (i) increase intermunicipal cohesion; (ii) promote and foster economic and social development in the region; (iii) make the most efficient and effective
internal organization; and (iv) encourage participation in the decisions of the associated municipalities.
It should be noted that the main objectives CIMAA meet the main weaknesses of the Portalegre district, in order to mitigate them
through a supra-municipal vision.
The bodies that constitute the CIMAA are as follows: Inter-municipal Assembly; Inter-municipal Executive Body; Inter-municipal
Secretariat; and the Strategic Council for the Inter-municipal Development.
The Inter-municipal Assembly is the deliberative body and it is composed by members of the municipal assemblies, elected
proportionally: three for each of Alter do Chão municipalities (Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Fronteira,
Gavião, Marvão, Monforte, Nisa and Sousel) and five for each of the municipalities of Ponte de Sor, Portalegre and Elvas.
The Inter-municipal Executive Board is the governing body and it comprises the mayors of each of the municipalities, which elect
between them a president and two vice presidents.
The Inter-municipal Secretariat is concerned with the design, implementation and coordination of the technical and administrative
bodies in the areas of planning, cooperation, organization, modernization, management, evaluation and control. It is up to the
organisational structure to develop all activities in support of the corporate bodies considered to be adequate for the Community
tasks and competences. The general objectives of the organisational structure are as follows (with similarities to the other CIM): (a)
to participate in the management of regional development support programs; (b) to elaborate studies, analysis and preparatory
surveys to support decisions and deliberations of the Community bodies; (c) to support the CIM bodies in relationship’ policies and
institutional cooperation, both at national and international scale; (d) to propose strategy measures to each of the functional areas;
(e) to support CIM bodies in implementing its guidelines regarding the management of their human, financial and patrimony
resources; (f) to collaborate in the development of financial and administrative resources and to evaluate its implementation; (g) to
prepare and submit to higher approval the instructions, norms, regulations and other legal dispositions consider to be necessary for
the activities and tasks; (h) to support the municipalities in its new competences and attributions; (i) to coordinate the management
of material resources, in order to promote its optimization in the technological, patrimonial and financial dimensions; (j) to ensure
the coordination and integration of internal information systems; (l) to ensure the legal, technical and administrative support for the
Community Bodies and municipalities, including commissions, working groups and project structures that work within the
Community; (m) to organize, process and analyse statistical and documentary information related to matters that have interest for
the Community; (n) to perform other functions of technical and administrative nature.
The Strategic Council for Development is a body of advisory nature, build for support the decision-making process of other
administrative organs and is composed by the representatives of institutions, entities and organisations with inter-municipal
relevance.
In order to exercise its duties, the CIMAA has at its disposal the following areas (dimensions):
a) Administrative and Financial (financial services, human resources and legal support, institutional cooperation – acquisitions central
(SCI / CC); administrative modernisation and new technologies).
b) Development and Regional Planning (planning, regional development, environment and tourism; cartography and GIS; training,
education, culture and sports).
c) Administrative Support.
d) Office of Coordination and Management of Alto Alentejo: it provides support for INALENTEJO Management Authority, as
established in the Global Subvention Agreement.
The services that comprises the organisational structure and integrated staff act are guided by the following principles: a) pursuit of
the objectives set by the Community bodies; b) offer public services to municipalities and populations; c) flexible management; d)
participation and accountability; e) coordination and cooperation between administrative bodies; f) rationalisation of resources.
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Throughout its existence, the CIMAA has developed a significant number of projects. One can highlight the following: (i) – The
Territorial Development Program (2007-2013); (ii) The Alto Alentejo XXI Platform; and (iii) The Territorial Development Strategy of
the Alto Alentejo 2014-2020.
The Territorial Development Programme (PTD) 2007 - 2013 built a strategic vision for the time frame 2007-13, taking advantage of a
thoughtful and discussion process promoted by AMNA. The PTD is a synthesis of the results achieved with this strategic building
process, the consistency and compatibility of the measures and the structural interventions to be developed.
The document is structured into four major points. The first shows the positioning and prospects for the Alto Alentejo. The main
conclusions are as follows: need to boost the tourism sector; heritage and historic centers conservation; enhancement of the
landscape and environmental resources and cultural and sporting activities; offer of agricultural quality products.
Points 2 and 3 present, respectively, the “Vision and Strategic Options” and the “Action Plan”. The main axis are as follows: enhancing
the attractiveness of the region as a “good to live” territory; promotion and qualification of entrepreneurship and enhancement of
natural and endogenous resources; give sustainability to a territory of environmental excellence for tourism; opening new territorial
boundaries of development; and good government of the territory (building an effective regional governance network).
Alto Alentejo Platform XXI project was the most prominent initiative of CIMAA. It was established as a discussion platform that
promoted opportunities for debate, gathering opinions which resulted in a final document that defines the development strategy for
the Alto Alentejo, leading to an Integrated Operation of Development (OID), financed by the CSF 2014-2020. The debates with the
participation of specialists in the areas concerned, at local and national level took place between 26 January and 28 June 2012. The
proposed topics for discussion were the following: Mobility and Transport; Health, Social Support, Security and Civil Protection;
Education, Training and Qualification; Water and Wastewater Public Networks; Solid Waste; Tourism; and Economic and Social
Development / Job Creation.
From this cycle of debates it was prepared a strategy paper entitled "Platform Alto Alentejo XXI: The future of the region in debate Debate Cycle conclusions." Some documents were made available ("Streamlining Plan for the Alto Alentejo Social Economy"; "Intermunicipal Plan for the Promotion of Alto Alentejo accessibility "Strategic Plan for Alto Alentejo Sustainable Mobility"; "Strategic Plan
for Water and Solid Waste Sectors in Alto Alentejo"; and "Alto Alentejo Tourism Operational Plan - 2014-2020"). Basically, the
strategic documents were created around the subjects discussed in the Alto Alentejo XXI Platform, and each examines a specific
topic.
The “Territorial Development Strategy of the Alto Alentejo 2014-2020” is the successor of the “Territorial Development Plan 20072013”. In this paper the constraints and challenges for 2014-2020 are presented: a response to the effects and demands of an aging
population; strengthen economic competitiveness through foreign investment attraction; enhanced support for investment through
higher levels of co-financing and new financing instruments; promoting employment and social inclusion, in particular of active
inclusion, through effective coordination between the relevant sectoral policies and institutional partnerships; the implementation
of strategies that take into account the territorial specificities; and the achievement of targets set by Portugal in the context of Europe
2020, in its National Reform Programme, through territorially differentiated approaches that take into account the current regional
disparities.
In this context, five priority areas of intervention were established: a) Territorial Qualification; b) Innovation and Skills Training; c)
Investment attractiveness and restructuring of economic activities; d) Local Development (Low Density Territories / Border zones);
e) Strategic Governance Network. This document then translates what the action plan should take into account, during this time
period.
Much has been discussed about regionalization and the Inter-municipal Communities issues. At a first glance, it is possible to assess
that the CIMAA is a very important institution for the region development, as in the manner it was created: CIM’s have the potential
to establish themselves in local, regional and national spectrum as agents of development. Unfortunately this is not what actually
happens in what territorial administrative structures are concerned.
Taking into account the objectives of CIMAA, one can draw some conclusions. It has helped to increase cohesion, because it facilitates
dialogue and cooperation between municipalities, but there is a shortage of supra-municipal policies. As for the second objective,
the attempt to promote Portalegre economic and social development, it is undeniable, but there’s a difference, or better saying, a
long distance, between “promoting” and “accomplishment”. The projects are the mirror of this statement. There are, on one hand,
the projects that have an enormous theoretical value, but on the other hand, do not shown great practical value. The latter is mainly
due for one part, because its preparation lies on the municipalities and, for another part, one must take into consideration that the
initiatives worked more like a list of investments previously outlined by municipalities, rather than something truly innovative. It is
therefore documents which are an aggregation of the specific interests of each municipality, because in spite of holding debates and
dialogues, each local body wants to promote its own territory, in clear detriment of a true regional development spirit. It is not like
the municipalities and their representatives do not want to promote regional development, but by giving priority to local, it is clear
that the regional dimension remains in a weaker position. Even so, one can argue that regional development does not entirely “lose”,
because with local development, regional development suffers, in a way, a positive influence. Relatively to the objectives no. 3 and
4 little or nothing there’s to say, as these objectives have been in fact fulfilled, which brings us once again to the second objective,
perhaps the most important to be able to analyze the role of CIMAA.
With regard to EU funds, of which CIMAA is the beneficiary, it is considered that they contributed to the economic and social
development of the Alto Alentejo. The problem lies on the action of CIMAA in the design of innovative policies. As CIMAA is made up
of representatives of municipalities - and not by individuals outside the local government structures -, its strategies directly reflect
the strategies of municipalities. CIMAA presents itself then as a "platform" where each municipality takes part, in order to take the
greatest possible advantage of cooperation to benefit themselves, rather than be a supra-municipal guidance, to think the region as
a whole. If one looks at the projects developed by CIMAA, it is possible to perceive cooperation and dialogue between the
municipalities that comprise this supra-municipal body; but “behind the curtain”, representatives of municipalities basically are more
concerned with obtaining the best for their territory, which means they are more interested in promoting local than regional
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development. Each municipality has its own interests, and does not exist in its midst a "voice" off of local interests, which might see
the region as a whole.
CIMAA is a mere "space" where there is a simple aggregation of interests and investment intentions. In addition, CIMAA does not
present itself as a body able to influence the decisions of the municipalities in order to promote regional development. In this context
one can argue that it is more of an organ that might dictate "false" guidelines. We used the word “false” because it is not really the
CIMAA that builds the guidelines but the municipalities themselves.
CIMAA works as a self-effacing platform where municipalities just get their policies validated.
In practical terms, its existence is justified only due to the EU funds, as it can "save" some administrative work to municipalities and,
at the same time, be the recipient of the said applications.

7. FINAL REMARKS
The Inter-municipal Communities were created in order to promote regional development. But what is currently verified - by
analysing the case of the Inter-municipal Community of Alto Alentejo -, is that these structures don’t accomplish the role for which
they were created. It is possible to generalise for the whole CIM’s the main conclusions derived from the Alto Alentejo study case.
One can detect the existence of a set of both internal and external pressures, which contributed to the CIM’s emergence: (i) the need
to break some isolation felt by some municipalities; (ii) the need for a broader horizon than that of a single municipality; and (iii)
common problems and difficulties whose resolution requires concerted cooperative action. Another most relevant factor towards
inter-municipal cooperation was the condition that municipalities could only jointly submit to EU funds, as a NUT III configuration is
needed in order to be eligible. Only due to this pressure inter-municipal association and cooperation was roused.
In short, the dynamic role that the CIM may come to exercise in strengthening regional cohesion, in terms of economic growth and
sustainable development is recognized. Priority should be given to the efficiency of public management and greater transparency in
the management, not forgetting the rationalization and reduction of running costs through economies of scale, while at the same
time maintaining the provision of quality public services of proximity.
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ABSTRACT
This paper proposes to examine regional integration in West Africa, especially in the case of ECOWAS (Economic Community of West
African States, which includes Cape Verde). Initially, ECOWAS was intended to create a free trade zone, a customs union, a common
market, and an economic and monetary union following Balassa’ integration process steps. Knowing that the integration project in
West Africa was not, nor is it today, merely an economic one, the paper aims to understand the patterns that led ECOWAS to the
present reality. In order to achieve this goal, the analysis is conducted at three different levels: 1) the level of the African Union (OAU),
as regional communities in Africa are linked to this organisation at a macro-regional level; 2) the regional level of ECOWAS; and,
finally, 3) the national level of Cape Verde, the only island state of West Africa, its membership situation, in a moment where it is
clear that the country faces several economic and social development challenges. The methodology used was based on a
comprehensive literature review on African regional integration, both on primary (institutional and legal documentation) and
secondary sources (books, papers and reports). This methodology was also applied to the understanding of Cape Verde's position in
relation to ECOWAS. The field research made in Cape Verde included a collection of data and documentation in the main Cape
Verdean official institutions dealing with the issue of regional integration, with special focus on the Ministry of Foreign Affairs
(MIREX), Ministry of Finance and Planning and the Institute of West Africa (WAI-WAI). The authors also conducted some semistructured interviews near the Ministry of Foreign Affairs staff, for better perception of how Cape Verde considers ECOWAS as an
axis of its foreign policy.
Keywords – Cape Verde. ECOWAS. Regional Integration. West Africa.

1. INTRODUCTION
Early theories on regional integration emerged from the 1950’s, with special emphasis on the European case. Later, Ernest Hass
(1975) argued that the theory of regional integration was obsolete. However, the 1980’s saw emerge a new wave of studies on the
issue of regional integration in different parts of the world, that propose a new perspective of regionalism, where regional integration
processes are now understood as a multidimensional factor which includes economic political, social and cultural aspects. These
studies went beyond the scope of the creation of free trade and security pacts regimes201 (Hettne, 2003) and made the debate on
regional integration a continuum analysis that still lingers until today.
The concept of regional integration presupposes a geographical context that includes the proximity of countries, including projects
of political and economic cooperation, meaning that each state benefits from a wider and institutionally organised space. In Africa,
this integration binds to the African Union macro-regional level, comprising an entire political integration process that involved a
heated debate between supporters of a single common market, on the one hand, and supporters of sub-regional and intrastate
structures on the other (Nye, 1968).
Having pursued through the establishment of regional economic communities (RECs), integration in Africa includes 14 sub-regional
organisations, which requires the harmonisation of political and economic spaces and smaller scales (Rocha, 2010). It is in this context
that this paper examines sub-regional integration in West Africa, in particular the case of ECOWAS (Economic Community of West
African States), which includes Cape Verde.
Initially, ECOWAS was intended to create a free trade zone, a common market, a customs union and an economic and monetary
union, according to Balassa classical theory of integration (Asante, 2010).
Knowing that the integration project in West Africa was not, nor is it today, merely an economic one, the authors aim to understand
the patterns under which the whole historical process led to the current reality.
In order to achieve this goal, the analysis will be conducted on three different levels: 1) the level of the African Union (OAU), because
the regional economic communities are linked to this organisation at a macro-regional level; 2) the level of ECOWAS, in order to see
the evolution of this community in a micro-regional framework and, finally, 3) will be an analysis of the case of Cape Verde, the only
island state of the West African sub-region, and its membership situation, in a moment where it is clear that this small country faces
several economic and social development challenges.
For the analysis of regional integration in Africa, with special attention to the West African case, the authors privileged Joseph Nye’
neo-functionalism theory, taking into account the procedural mechanisms and the integrative potential in this sub-region.
The methodology used in this study was based on a comprehensive literature review on African regional integration, on primary
sources (institutional and legal documentation) and secondary sources (books, papers and reports). This methodology was also
applied to the understanding of Cape Verde's position in relation to ECOWAS. The field research made in Cape Verde included a
collection of data and documentation in the main Cape Verdean official institutions dealing with the issue of regional integration,
201

Today there is already a debate that goes beyond the new regionalism. In this sense, authors like Hettne (2005) try to understand the role of regionalism in the world
order, i.e., in order to understand the interrelationships between regions in the world and the wider global context. Thus, looking to comprehend the extent to which
regionalism can affect the world order, as defined governance structure and legitimacy. For example, today we can speak of a recent emphasis by the European Union on
inter-regionalism and the shift from a state system to a regionalized world order. This is the case of EU and ACP countries in the framework of the Economic Partnership
Agreements. For more details see Hettne, B. (2005).
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with special focus on the Ministry of Foreign Affairs (MIREX), Ministry of Finance and Planning and the Institute of West Africa (WAIWAI). The authors also conducted some semi-structured interviews near some staff of the Ministry of Foreign Affairs, for better
orientation and perception of the way Cape Verde considers ECOWAS as one of axis of its foreign policy.

2. CONTEXT OF THE ANALYSIS
Having Joseph Nye’s neo-functionalism as the main conceptual framework, the objective of this research is to explain how West
African regional integration has took place.
As such, one starts to present the main theories that try to explain regional integration, in a post-World War II scenario. Such a brief
survey is no easy task, given the existence of different and sometimes opposing views. The first integration theories were born in the
1950’s and 1960’s, today categorised as the “old regionalism” theories. One can divide them in Political Science explanations
(Functionalism, Neo-functionalism, Liberal institutionalism, Inter-governmentalism) and Economic Science explanations (the theory
of regional integration and neorealism).
The functionalist approach seeks to explain the integration through "pragmatic functional approach". The functional method
gradually leads to peace and prosperity, with each function generating other functions. Most of the various technical issues can only
be resolved through cooperative action, going beyond the national states. Such internal affairs of states would be best handled by
specialized staff, replacing politicians (Mitrany, 1966).
In turn, the neo-functionalism approach seeks to shed light in a less prescriptive form, on how the nationalist interests could be
achieved through functional and political "spillovers" and the "upgrading" of common interests (Hass, 1958 ; Nye, 1968; Schmitter &
Hass, 1964). This approach reformulates, at a certain extent, the assumptions of functionalism, improving its analytical tools, but
focusing on regional and not international integration.
Regarding the approach of liberal institutionalism, this theory tries to explain why states become institutions. The states would act
in an attempt to solve the problems of cooperation, since the institutions provide information on other preferences, intentions and
behaviours, establishing obligations, thereby reducing uncertainty and low transaction costs (Keohane, 1984; Ruggie, 1993).
Finally, Inter-governmentalism argues that regional integration can be better understood through a series of negotiations between
the heads of government, with every political leader trying to maximise its national power (Moravcsik, 1991). In fact, the big states
exercise a power of veto.
The economic theory of regional integration argues for a continuum increase of interdependence. According to Bela Balassa (1962),
there are five stages of economic integration: the Free Trade Area (where states withdraw all or part of customs barriers and other
non-tariff barriers between member states); Customs Union (a free trade zone + a Common External Tariff); Common Market
(Customs Union + free movement of labour and capital among member states); Single Market (Common Market + coordination of
economic policies); Economic and Monetary Union (Single Market + a common currency, where most of the policies of the member
states are common); and, finally, Political Union (in the case of total renunciation of States’ national sovereignty).
Finally, it remains to allude to neorealism approach that argues that the regional groupings are predominantly formed by states in
response to an external threat to its security (Waltz, 1979).
This first wave of integration theories suffered strong criticism. In the case of functionalism, it can be considered that more than a
theory it is a normative approach, in the sense that explains how the states can achieve peace, not specifying the conditions under
which this objective can be achieved. On neo-functionalism, although it reformulates the functionalism’ assumptions, in the sense
that in order to succeed, integration has to consider the economic, social and technical aspects, the kick-off of the integration process
must begin in the economic and social dimensions. But economic and political relationships are inseparable. However, this particular
theory fails to explain why some integrative schemes failed focusing exclusively in the EU.
From the 1980s, a second wave of studies appears, titled “New Regionalism”. New perspectives on regional integration arose, such
as inter-governmentalism which argues that regional integration is a negotiations’ continuum between the heads of government of
the member states, trying not to sacrifice their national sovereignty wherever possible in the name of common goals. However,
focusing only on the negotiations between states ignores other social and economic aspects that influence integration.
Thus, between the years 1990-2000 even more recent approaches emerged. This new wave of regionalism goes beyond the political
and economic aspects. Today, there is even a reference to a post new regionalism approach, in which an increasingly globalised
world, going beyond the European case, is taken into consideration.
In the African case, there has been an attempt to apply both old and the latest theories on regional integration. In a first phase, with
the creation of the OAU and its regional economic communities (RECs), there was a strong use of the neo-functionalist theory. The
process of African integration was triggered by the action of states, but redounded in results not much positive. Only with the recent
transformation of the OAU into the AU, in a context where theories of new regionalism began to being applied, it is possible to
understand the shortcomings of African integration from systemic and structured explanations 202.
On a continental scale, the African Union must make an effort to rebalance the different development strategies, surpassing the
approach of official development assistance (ODA) towards a more sustainable development framework, in a context in which greater
account must be given to regional integration and the private sector203. It is also necessary to promote a rationalisation of the regional
202

Already in 1970 and 1974, authors like Abangwu and Adedeji realised that the old theories of integration, particularly the theory of regional economic integration failed
and, this way, they tried to explain what led to the failure of the first integrative efforts in West Africa with the formation of ECOWAS, in which the influences of exogenous
sociopolitical inputs are taken into account.
203
To overcome these constraints, the NEPAD (New Partnership for Africa's Development) was created, , an initiative that was born from the merger of the Millennium
Partnership Program for Africa Recovery proposed by Presidents Mbeki of South Africa, Nigeria Obasanjo and Bouteflika of Algeria (MAP Millennium Partnership for Africa's
Recovery Programme) and the Omega Plan proposed by President Wade of Senegal, which was completed on July 3, 2001. From this merger arises the New African
Initiative (NAI, New Africa Initiative), approved on July 11th by the AU. This new initiative is a strategy developed for the development of the African continent in an
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economic communities in order to end the problem of multiple memberships, known for "spaghetti bowl". Thus, the redesign of the
African regional construction map will depend on its priorities and assets (Kuehnhardt, 2008). African states need to be strong so that
the process of integration advances, reinforcing aspects such as the rule of law, good governance and promoting the market
economy.
On the other hand, the African Union has to be designed at a supra-regional level as an organisation to support the regional
communities, keeping the struggle for African unity, especially with regard to security-issues, promoting human rights, peace and
good governance.

3. THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)
A major obstacle to a further development of the West African integration (which, incidentally, applies to the entire continent) relates
with the lack of pragmatic and realistic policies. The absence of the said policies eventually resulted in the CER's proliferation that
today constitutes a serious obstacle to the success of African integration in general. Adebayo Adedeji (1970) had called attention to
the need for the process of African integration to follow the example of the by-steps establishment of the EU.
ECOWAS was formed by member states that acquired their political independence at a time when they were more concerned with
building and consolidating their nations. The private and industrial sectors were almost non-existent, coupled with the fact that trade,
capital movements, communication and exchange of people and ideas were practically non-existent.
There is a general agreement that West Africa needs to accelerate and improve infrastructures, to harmonise the monetary systems,
to promote intra-regional trade among ECOWAS member states. We are in the presence of a very heterogeneous regional
community, facing a major problem that is linked to the large asymmetry and inequality among its member states. On the other
hand, there is poor complementarity between the political and economic elites and lack of socialisation within the Community of
what major plans, projects and programs of the constituted bodies are concerned.
Moreover, this reality is intrinsically linked to the matters of responsibility and commitment of member states in relation to the
integration objectives. Issues such as free movement of people, border control and security depend heavily on the competences of
member states, which have little complied with the ECOWAS decisions.
Throughout the integration process, there was a particular concern in trying to apply the neo-functionalism approach, seeking to
follow the EU example. But the inputs that led to the European integration, can never be applied to West Africa, especially with
regard to the degree of commitment and each state’ preconditions.

4. CASE STUDY – CAPE VERDE
Cape Verde, since the beginning of its political independence, has shown interest in joining and participating in ECOWAS.
However, over time the relationship of Cape Verde with ECOWAS went through controversies, even if in the last years an increasing
approximation can be detected. In particular, from Cape Verde side, one can detect a growing interest on what would be the country’s
projection as a result of a greater integration in ECOWAS particularly at a time when the question of the geostrategic potential of the
archipelago, as a point of intersection between Europe, Africa and the Americas, is most stressed.
Cape Verde joined the Lagos Treaty in 1977, and four years later the Cape Verdean Parliament ratified it (Correia e Silva, 2008).
However, during the 1980s and 1990s, there wasn’t a visible effort in terms of a real integration of Cape Verde. This process only
gained expression since after 2000.
Insularity and its small market (population of 500,000 inhabitants), accompanied by difficulties in attracting FDI gave origin to huge
economic and financial difficulties. The territorial fragmentation and the distance to the main markets, in particular, results in high
transport costs and demands larger investment in telecommunications, health, education, and administrative machine (Nascimento,
2008).
Hence, one can understand the apparent contradiction (e.g., during the 1990s) between the fact that Cape Verde faces its foreign
policy as the key tool to convert threats into opportunities (which includes its integration in ECOWAS), and the need to solve the
national problems that result from the scarcity of resources and the small market.
But from 2006 onwards, with the transformation of the ECOWAS Executive Secretariat into the ECOWAS National Commission, there
has been a new consciousness towards a more active participation of Cape Verde in the West African framework (Rocha, 2010). Stand
out in this area and as catalysts, among others, the country's accession to the WTO (World Trade Organisation) and the establishment
of a special partnership with the EU. The latter covers two axes: (a) the integration of Cape Verde in the space of the Macaronesia,
in line with the EU policy of a "wider neighbourhood" and (b) the EU support to Cape Verde's deeper integration within ECOWAS.
This renewed vision of the need for Cape Verde's integration in West Africa is found in some ECOWAS documents which stress the
need to fight poverty and define a development strategic framework in the time horizon of 2020. This perception of an evolution
towards economic and social reorganization of West Africa was perfectly perceived by the Cape Verdean authorities in the sense that
they should benefit from ECOWAS market (more than 331 million consumers).
In this regard, Cape Verdean diplomacy follows four main levels of action: i) the election of a bilateral strategy with key trading
partners; ii) the definition of a regional strategy to create and enhance benefits that may result from the Cape Verde insertion in

integrated manner. In meeting the many socio-economic problems that the African continent has been suffering, this new partnership and initiative is designed precisely
to tackle these problems through a program that upholds a renewed vision for Africa, through the commitment of regional integration of the continent in a world
increasingly globalized, through support to existing RECs under the AU. For more information see: http://www.nepad.org
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larger markets, iii) deepening further balanced relations with its neighbours, and iv) build a multilateral strategy to ensure a more
effective participation of the country in a more fair and equitable trading system (Duarte, 2004, p. 119).
A closer analysis of Cape Verde external trade brings out the fact that its transactions with ECOWAS had little significance. In 201314, the EU was the main trade partner (Figures 1 and 2)204.
Figure 1 – Cape Verde Exports (2000-2007, in %)

Figure 2 – Cape Verde Imports (2000-2007, in %)

Being the only island country in the context of ECOWAS, Cape Verde is also the smallest country in the region in physical and
population terms. This has led the Cape Verdean authorities to raise some caveats in the areas of security, free movement of persons
and goods, common external tariff, Economic Partnership Agreements (in the negotiations with the EU), and creation of a monetary
union. Specifically, Cape Verde has advocated an approach in the light of Article 68 of the Revised ECOWAS Treaty (1993), which
reads that "taking into account the economic and social problems affecting member states, in particular the archipelagos and
landlocked states, member states agree to provide, if necessary, a special treatment to those states, as regards the application of
certain provisions of this Treaty and to provide other assistance needed".
Therefore, the strategic imperative of regional integration cannot be exhausted in the analysis that sometimes has been done
internally in Cabo Verde over ECOWAS performance. This perspective tends to have influenced a more ambiguous political discourse
in the country in recent years205. ECOWAS must be seen as a preliminary stage and a learning way that will prepare the Cape Verdean
economy for its insertion in the world economy.

204

Some underlying reasons may explain this state of affairs, particularly: (1) the fact that the economies of ECOWAS member countries are, in fact, little diversified, not
complementing each other and (2) the fact that imports and exports to / from ECOWAS summarize just a few items on the agenda of the Cape Verdean foreign trade, in a
context where issues related to commercial exchange are complex and dependent on the point of almost non-existent transport means. But this is not enough to justify a
possible withdrawal from the ECOWAS, unlike many Cape Verdeans analysts have argued.
205
This is the case of some intellectuals, diplomats and Cape Verdeans economists who have called into question the Cape Verde integration in ECOWAS (see Lover, Manuel
(2007, July 7. Cape Verde and ECOWAS. Newspaper A Semana, pp.1-12 when he says that the economies of the subregion are poorly diversified (intraregional trade down
to around 13%), and the weak presence of Cape Verde at the institutional level, considering that charges annual with the Community are too high, emphasizing the issue
of free movement and security-threat level migration to the islands. Also in an interview, Fidalgo, Victor (2014, October 1). Interview: Cape Verde in ECOWAS. Chamber of
Commerce, Industry and Tourism Green Portugal Cable available in http://www.portugalcaboverde.com/news_detail.php?id=487. More directly and clearly Fidalgo says
ECOWAS is an "illusion" because of the almost non-existent trade within the community, saying that Cape Verde has no role within ECOWAS, arguing that the country has
become a country of immigration, serving of "refuge for some labor in West Africa working in construction and street vendors. Still some economists, argues that the
archipelago should anchor itself to Europe, since the integration process for an island country like Cape Verde assumes a dynamic space with previously established
economic links. See Stephen's articles, John (2004). Cape Verde's Development and the Model of International Economic Integration. Strategy. 20: 139-157 and Monteiro,
Fatima (2004). Cape Verde in the Atlantic Crossroads. Strategy. 20: 19-29.

724

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
In recent years, Cape Verde has faced typical externalities of the process of their greater integration into the world economy, both
in cases of accession to the WTO and the negotiations of the new partnership agreements with the EU. In this context, several Cape
Verdeans analysts have advocated greater attention to the integration of the country in the context of ECOWAS, in particular for the
following reasons: 1) This organization is the regional body responsible for management of EU funds allocated to sub -region; 2) The
projected Economic Partnership Agreement between ECOWAS and the EU cannot result in a Cape Verde stay out of this process; 3)
ECOWAS will be one of the African sub-regions that will receive support to study EPA macroeconomic impact, so it is important that
Cape Verde can participate in these studies; 4) The need to find markets and conditions that allow the export of manufactured
products, taking into account proposals and negotiations leading to a redefinition of origin rules; and 5) the importance of the
ECOWAS market for national economic recovery and for the country's development strategy (José Duarte, 2004, p.120).
In this sense, it is not here suggested an abandonment of the Cape Verde relations particularly with Europe, but the national strategy
should ineluctably go through reinforcement of bilateral relations with its neighbours. These trade relations should push Cape Verde's
access to larger markets. It is time to Cape Verde abandon prejudices and a certain proselytism, much influenced by the good
performance of the country in democratic terms vs Africa. In fact, against the deadlock of Cape Verde's engagement in relation to
ECOWAS, there is already strong competition nearby. With Cape Verde's intention to develop its economy mainly with the deepening
of the sea, the tourism and the air transport clusters, it must take into account that many West African countries have advanced in
competitive terms in these areas206.
Cape Verde still fails to define a clear strategy of integration (although there is some mention to ECOWAS in recent government
programs). This way, a greater role in ECOWAS needs to be supported by a major national political will. It is true that the country
should always resort to safeguard their specific characteristics and be aware of the main problems plaguing West Africa, but it cannot
ignore the benefits derived from the insertion into this community, which may be a trampoline for extension of its market and for
the use of the programs and funds under the regional EPA.
Ambivalence has guided the relations between Cape Verde and ECOWAS. Cape Verde knows little and is little known in the region. It
is a small country, has yet to build a strong external image and strong partnerships. Cape Verde presence is still too timid in the
African crucial areas of decision and all these weight. What can be the solution? Cape Verde relation with Africa needs to be
developed in several areas beginning, particularly, in Cape Verdean people education in terms of knowing better the African reality,
strengthening trade, cultural and diplomatic relations.

5. CONCLUSION REMARKS
There remains a need to incorporate Africa in various perspectives from a political point of view, since we are talking about a
fragmented continent of over 55 countries and territories, with complex boundaries and difficult delimitations, but that is
experiencing democratic governments. In the cultural aspect, there is a wide web of values, beliefs, ethnic, linguistic, religious and
social organisations that spread from one end to the other of the continent, now converging and connecting demographically
significant groups, forming strong and stable identities. Sometimes these organisations by opposing one another promote isolation
and give form to more flexible and unstable identities.
From an economic and social point of view it is the least developed continent, with the highest inequality and proportion of poor
people rates. Cape Verde has some difficulty understanding the modus operandi of the other African countries, because there is the
assumption that the “Cape Verde model” should be some sort of “an ideal model” to follow. African countries have worked,
sometimes fairly, other times poorly, according to a long run 'logic and the authors believe that these nations understand better Cape
Verde than the opposite, that is, there is an asymmetry of knowledge unfavourable to Cape Verde.
It is important, therefore, to stop and think about the strategies and priorities of foreign policy over the past years. Cape Verde
authorities should reason over the last 40 years as an independent country, about political choices, critical dimensions that define
the engagement (or the lack of) of a country. Cape Verde should establish itself as a country with strong credibility in the region, see
what for are human resources prepared and able to engage with the countries of the Continent.
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RESUMO
A competitividade e a conetividade são dois tópicos cada xez mais importantes nos dias de hoje. A competitividade tem sido estudada
por vários autores e segundo vários pontos de visto. Uma das áreas que tem sido objeto de análise é a competitividade das cidades
ou territórios. Tal como as empresas, as cidades ou, no caso de Portugal, os municipios, competem para atrair empresas,
investimentos em imobiliário, população para residir e turistas, fundos públicos, eventos importantes ou centros de decisão. Um dos
fatores que influencia a competitividade é a gestão do conhecimento. Estudamos a influência da gestão do conhecimento na
competitividade dos municípios portugueses (2011). No nosso estudo empírico, concluimos que a competitividade dos municipios
portugueses está positivamente relacionada com o uso de ferramentas de gestão do conhecimento. Depois de concluir nossa
investigação, comparamos os resultados com os que tinham sido efetuados por Sanguino (2005) em relação às cidades espanholas e
concluimos que os resultados são muito semelhantes.
Palavras Chave: Competitividade, Gestão Do Conhecimento,

FACTORS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS OF PORTUGUESE MUNICIPALITIESAND SPANISH CITIES: THE IMPORTANCE OF
KNOWLEDGE MANAGEMENT
ABSTRACT
Competitiveness and connectivity are increasingly important topics these days. Competitiveness has been studied by various authors
and several points of view. One of the areas that has been the subject of analysis is the competitiveness of cities and territories. Such
as companies, cities, or in the case of Portugal, the municipalities compete to attract businesses, investments in buildings, population
to reside and tourists, public funds, important events or decision-making centers. One of the factors influencing competitiveness is
knowledge management. We studied what is the influence of knowledge management in the competitiveness of Portuguese
municipalities (2011). In our empirical study we conclude the competitiveness of Portuguese municipalities is positively related to
the use of knowledge management tools. Then, we compared the results of our study we the ones of Sanguino (2005) about the
competitiveness of Spanish cities and we conclude that were similar.
Key Words: Competitivity, Knowledge Management

1. INTRODUÇÃO
A competitividade e a conectividade são temas cada vez mais importantes nos dias de hoje.
Algumas características da vida em sociedade no início do século XXI, tais como o aumento da constante introdução de inovações
em produtos, serviços e processos, com a consequente redução do ciclo de vida das já existentes, a crescente globalização da
economia, o acesso cada vez mais fácil à informação, a conetividade entre pessoas, empresas e territórios e a influência dos ativos
intangíveis, transformam a competitividade num fator chave para o sucesso ou mesmo sobrevivência.
Competitividade, ou seja, a capacidade de gerar e disseminar conhecimentos, tem sido estudada por diversos autores e diversos
pontos de vista.
Desde logo, a competitividade individual, na escola, no trabalho, em atividades desportivas, em quase todas as atividades. Cada
pessoa tem que ser competitivonaquilo que faz para se destacar dos outros e assefgurar as melhores oportunidades.
Esta proxura por supremacia supremacia deve ser alcançada ao mesmo tempo que cada um tem que envolver o outro para atingir
os seus objectivos comuns.
Está interiorizado pelos actores económicos e pela população em geral que a competitividade é um factor essencial nos dias de hoje.
Este é um assunto muito estudado por investigadores da área de economia e gestão e referido por políticos e comentadores. No
entanto, como menciona Kitzmantel (2005), a competitividade é difícil de definir e ainda mais difícil de alcançar.
Begg (1999) também afirma que, embora a maioria das pessoas tenha um conhecimento instintivo sobre o que é competitividade,
há uma falta de consenso sobre este conceito. Diz que o mesmo acontece em relação aos elefantes. Segundo Begg, qualquer pessoa
sabe quando está na presença de um, mas é difícil encontrar uma definição precisa de "elefante".
De acordo com Porter (1985), estas condições e atividades devem ter uma combinação ideal para garantir uma vantagem sobre os
concorrentes. A procura por essa combinação dá origem à estratégia, que por sua vez, deve ser um resultado de análise de
oportunidades e ameaças do meio envolvente e dos pontos fortes e dos aspectos de melhoria da organização (análise SWOT).
Porter (1980) demonstrou a importância da análise da indústria e dos concorrentes para construir uma estratégia competitiva.
Na definição da estratégia, deve ser tido em conta a necessidade de obter vantagens competitivas, ou seja, segundo Porter (1985), a
necessidade de ter a capacidade de criar valor para os clientes a se diferenciar dos concorrentes, tanto através da introdução de
produtos ou serviços no mercado a preços mais baixos para igualar a satisfação de uma necessidade, como através de produtos ou
serviços ao mesmo preço que os concorrentes, mas com um maior grau de satisfação do cliente.
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Tendo em conta este conceito, podemos definir competitividade como "a capacidade de uma empresa ou organização tem que
desenvolver e manter vantagens competitivas sustentadas que lhe permitam obter uma posição favorábel no meio onde atua, isto
é, permitindo gerar recursos, habilidades, conhecimentos e atributos que tornam possível a obtenção de um resultado melhor do
que os dos concorrentes”.
Outra área muito também investigada é a competitividade dos sectores da economia. Porter e Teisberg (2004) estudaram o setor da
saúde nos EUA.
Cracolicia, Nijkamp e Rietveld (2006) estudaram a importância da competitividade do destino no mercado turístico. Eles consideram
que este estudo é importante porque há s crescente importância económica do mercado de turismo e uma crescente concorrência
entre os vários destinos turísticos para atrair clientes, que têm comportamentos volátil e imprevisíveis.
Pisano (2006) estudou o setor de biotecnologia e começa por notar que a primeira empresa de biotecnologia, Genentech, criado em
1976 por um jovem investidor e professor universitário, com o objectivo de explorar comercialmente o DNA recombinado tem sido
um sucesso. No entanto, de acordo com. Pisano, empresas de biotecnologia só podem ter sucesso se elas combinarem a
biotecnologia com outras atividades.
A PwC (2016) efetuou um estudo sobre a economia do mar.
Existem também diversos estudos que investigam a competitividade de países e seus setores de atividade e a influência das medidas
tomadas pelos países ou por entidades supranacionais como a União Europeia, sobre a competitividade das suas empresas.
Um dos estudos mais importantes na área da competitividade dos países foi conduzido por Porter (1990). Segundo o autor, a
prosperidade de cada nação não depende diretamente de recursos naturais, mão-de-obra disponível, taxas de juro ou valor de
moeda, como os autores clássicos defenderam. A prosperidade das nações obtém-se através da competitividade, que depende da
capacidade de seus setores de atividade para inovar e desenvolver.
Christensen, Oliveira e van Bever (2017) estudaram a nova geração de inovadores em África.
Hoje, é cada vez mais importante o efeito de conectividade na competitividade e são várias investigações sobre esta questão, tais
como os estudos de van Alstyne, Parker e Choudary (2016), Shawney (2016) e Wedell-Wedellsborg (2017).

2. COMPETITIVENESS OF CITIES
Outra área que tem sido estudada é a da competitividade dos territórios e das cidades.
O tema da competitividade das cidades é muito vasto e difícil de caracterizar devido à disparidade do objeto de estudo. Por um lado,
há cidades muito pequenas e, por outro, existiam 25 cidades em 2005 com mais de 10.000.000 de habitantes (Expresso, 2007), ou
seja, com mais habitantes do que Portugal na mesma altura (INE, 2007). Por outro lado, não há consenso sobre os princípios da
competitividade dos territórios e das cidades.
De acordo com Lever e Turok (1999), há cinco questões chave sobre a competitividade das cidades:
a) As cidades competem?
b) Se competem, com que objetivo?
c) Como é que competem?
d) Quais são as consequências dessa competição?
e) Como é que se mede e explica o sucesso competitivo?
Vários estudos sugerem que:
a) As cidades competem (Porter (1995, 1996, 2003 e 2004) e Constantin (2007), entre outros.
b) Elas competem para atrair pessoas para viver, turistas e empresas. Além disso, têm de criar condições para atrair estes agentes,
particularmente através de investimento em infraestruturas, fundos públicos, eventos importantes e centros de decisão (Lever e
Turok (1999), Rogerson (1999), Sanguino (2005)).
c) A competitividade das cidades é, em parte, resultado da competitividade das empresas. Contudo, a competitividade das empresas
é consequência da competitividade das cidades. As cidades devem criar um meio envolvente físico, tecnológico e social que possibilite
um ambiente que conduza à atração e desenvolvimento de atividades económicas que criem riqueza e emprego (Berg e Braun (1999),
Reiljan e outros (2000), Carrillo (2004), Russian e Borg (2006)).
d) A competitividade das cidades tem como consequência o aumento do nível de vida da população, mas também contribui
indiretamente para o aumento do bem-estar e do desenvolvimento uma vez que atrai, por exemplo, a constituição de novas
empresas (Rogerson (1999), Jovanovic (2003), Biggiero (2006)).
e) O desempenho competitivo das cidades pode ser medida através de indicadores como o crescimento económico, a taxa de criação
de novas empresas ou o PIB per capita (Constantin (2007)).

3. GESTÃO DO CONHECIMENTO
Um dos fatores que influenciam a competitividade da cidades é a gestão do conhecimento.
A existência de bibliotecas e escolas públicas no Antigo Egito e nas cidades da Grécia Antiga demonstram que o conhecimento já era
considerado um ativo por estas civilizações.
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O entanto, só no final do século XX é que o conhecimento começou a ser estudado com mais profundidade.
Em 1962, Machlup introduziu o termo “Capital Intelectual” para descrever a importância do conhecimento como um fator essencial
para o crescimento e desenvolvimento. O conceito passou a ser utilizado por Drucker (1993) e outros autores.
Bañegil e Sanguino (2006), referem que para Sveiby (1998), o conhecimento humano pode ser visto como uma espécie de hierarquia
em que na base está a habilidade (mais comum), no centro, a competência e no topo, a peritagem (o mais raro). A peritagem não é
transferível. O poder da peritagem é o modo como influência o pensamento e comportamento de outras pessoas.
Os mesmos autores, baseados em Bueno, Rodriguez e Salmador (1999), indicam também que há duas categorias de conhecimento:
o explícito, que está codificado, sistematizado e é transferível através de linguagem formal e o tácito, que é um conhecimento
individual não articulado, implícito e difícil de formalizar e comunicar e que inclui as experiências, os valores, as emoções e as ideias.
Vários autores, como Bueno (2002) e Perez e outros (2005) demonstram que o conhecimento pode ser ativado e desenvolvido. Sendo
assim, pode ser gerido. Em relação à gestão do conhecimento, consideram-se três áreas:


Aprendizagem organizativa – Processo dinâmico de criação, aquisição e integração do conhecimento gerado através do
desenvolvimento de características e capacidades que permitem a melhoria do desempenho das organizações;



Gestão do conhecimento – Dimensão criativa e modo de gerar e repartir o conhecimento entre os membros da organização e
outros agentes com eles relacionados;



Capital Intelectual – Perspetiva estratégica da demonstração de resultados ou medição e reporte soa ativos intangíveis criados
e possuídos pela organização. Representa o valor total do ativo intangível que a a organização possui em determinado momento
em que é aferido.

É também hoje genericamente aceite que, como referem, por exemplo, Bueno, Rodriguez e Salmador (1999), Sanguino (2005) e
Vergauwen, Bollen e Oirbans (2006), o capital intelectual divide-se em:


Capital Humano – Conhecimento e competência dos colaboradores e das equipas duma organização, assim como a sua
capacidade para aprender.



Capital Estrutural – Conhecimento tornado explicito, sistematizado e internalizado pela organização. Também pode ser
conhecido como Capital Organizacional, ou seja, a infraestrutura interna da organização.



Capital Relacional – alor para a organização das relações com o meio envolvente. É também conhecido como Capital Externo ou
Capital Reputacional.

De acordo com Garvin (1993), a gestão do conhecimento é um processo que inclui gerar, reunir, assimilar e alavancar o conhecimento
com o objetivo de obter uma organização mais inteligente e competitiva. Através da gestão do conhecimento, as organizações obtêm
e distribuem ativos intelectuais com o objetivo de obterem resultados de excelência em termos de produtividade e capacidade de
inovação.
Senge (1990) considera a existência de organizações que aprendem. São as organizações onde as pessoas aumentam
continuadamente a sua capacidade para obter os resultados que desejam, através do desenvolvimento de modos de pensar novos e
mais eficientes e onde as pessoas são sistematicamente encorajadas a pensar.
Bañegil e Sanguino (2007) analisaram algumas das contribuições de investigadores europeus no campo da gestão e medição dos
ativos intangíveis e concluíram que, apesar de não haveram diferenças significativas entre os modelos analisados, não existe
consenso quanto a um conceito metodológico para a construção de relatórios de capital intelectual.
Mais recentemente (2013), o relatório integrado o Internacional Integrated Reporting Council (IIRC) propôs o relatório integrado,
que tem por objetivo melhorar a qualidade da informação disponibilizada pelos gestores duma organização aos seus parceiros de
negócio através da inclusão de informação segundo várias perspetivas num único relatório. Este relatório deve conter oito partes: a)
visão geral da organização e meio envolvente, b) modelo de governação, c) modelo de negócios, d) riscos e oportunidades, e)
estratégia e alocação de recursos, f) desempenho, g) perspetiva e h) base para apresentação.
Este tema também foi estudado ao nível dos países. Investigadores como Edvinsson (2002) e Bontis (2003) concluíram que o capital
intelectual é um importante fator de competitividade entre os países.
A Gestão do conhecimento também é um fator de competitividade importante para as regiões e para as cidades, como o demonstram
vários estudos.
Chatzkel (2004) define “capital do conhecimento” uma região que baseia a sua capacidade para gerar riqueza no seu poder para
gerar e alavancar o seu potencial de conhecimento. Numa capital do conhecimento, as empresas e as pessoas unem-se para criar
rdes baseadas no conhecimento de modo a conseguir alcançar os objetivos estratégicos, criar uma cultura de inovação responder
rapidamente e com sucesso às mudanças cada vez mais rápidas no meio envolvente.
Edvinsson (2006) sustenta que uma cidade pode ser vista como uma ferramenta do conhecimento. Para este autor, uma cidade é um
sistema complexo mas é também um contexto muito dinâmico de conhecimento. Considera que é o contexto mais largo de criação
d valor, por isso pode ser entendida como o capital estrutural que rodeia o capital humano.
Maskell (1996) investigou o processo de aprendizagem na economia das aldeias da Dinamarca e o papel das instituições e das políticas
oficiais na competitividade sustentável.
Lever (2002) estudou a relação entre o conhecimento e o crescimento económico das cidades. Para isso, dividiu o conhecimento em
conhecimento tácito, conhecimento codificado e conhecimento de infraestrutura e investigou 19 cidades europeias. Concluiu que
em17 destas cidades há uma ligação direta entre a base do conhecimento e o crescimento económico. As exceções são Paris e
Londres, que Lever considerou cidades universais.
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Ergazakis, Metaxiotis e Psarras (2004) investigaram as cidades do conhecimento. Para estes autores, cidades do conhecimento são
cidades que encorajam ativamente o desenvolvimento do conhecimento e investem uma parte significativa do PIB da comunidade
na educação, formação e investigação do que outras cidades.
Garcia (2004 e 2006) estudou o caso de Manchester e menciona que esta cidade criou um modelo para medir o seu próprio capital
intelectual.
Há várias cidades em vários pontos do mundo, tal como Tampere, na Finlândia, Brno, na República Checa ou Penrith City, na Austrália,
que têm planos de desenvolvimento baseados na Gestão do conhecimento.

4. MODELO TEÓRICO E ESTUDO EMPÍRICO
Para analisar o efeito da utilização da gestão do conhecimento (aprendizagem organizativa, gestão do conhecimento e capital
intelectual) na competitividade das cidades, desenvolvemos um modelo teórico que aplicámos aos municipios portugueses.
A metodologia usada foi a das equações estruturais porque esta permite verificar se a escala de medida utilizada é apropriada para
medir os conceitos e se as relações do modelo teórico se verificam.
Para analisar a competitividade dos municípios portugueses, utilizamos um método similar à análise fatorial
componentes 208.

207,

aplicando-a a seis



Envolvente física – Afeta o desenvolvimento das cidades, pessoas e empresas e a atração de turistas.



Envolvente Económica – Facilita ou limita o desenvolvimento das empresas existentes e a atratividade de novas.



Envolvente urbano-espacial – Esta componente, incluindo as infraestruturas, determina o movimento e o acesso a informação
e a conhecimento.



Envolvente sócio-cultural – Esta componente, incluindo os aspetos demográficos, afeta a atratividade de novos residentes,
turistas e novas empresas.



Envolvente político-legal – Esta componente, incluindo os aspetos institucionais, determinam a atratividade de novos
residentes, turistas e novas empresas e afeta o desempenho das existentes.



Envolvente evolutiva – Esta envolvente, histórica e estratégica, determina as condições de atratividade de novos habitantes,
turistas e empresas.

O modelo proposto tem como objetivo analisar a influência que o uso das técnicas de gestão do conhecimento, nomeadamente a
aprendizagem organizativa, a gestão do conhecimento e o capital intelectual, têm na competitividade dos municípios portugueses.
Uma vez que não existem dados disponíveis a nível nacional para os conceitos da competitividade, utilizamos medidas subjetivas que
tinham sido utilizadas com sucesso noutras investigações, nomeadamente: Reiljan e outros (2000), Comissão Europeia (2003),
Ergazakis e outros (2004), Carrillo (2004), Sanguino (2005) e Constantin (2007).
O modelo teórico final pode ser representado graficamente do seguinte modo::
Figura 1-Modelo teórico das relações entre a gestão do conhecimento e a competitividade das cidades

Fonte: Desenvolvido pelos autores

Para analisar este modelo conceptual, selecionamos o Modelo das Equações Estruturais (MEE) ou, mais em concreto, o PLS (Partial
Least Squares), como a ferramenta metodológica mais apropriada. De acordo com Fornell e Larcker (1981), o NEE oferece a
possibilidade de combinar e confrontar a teoria com dados empíricos através do desenvolvimento de múltiplas regressões entre
várias variáveis, diretamente observáveis ou não, de modo a gerar explicações científicas que vão além da descrição e da associação.
De acordo com Cepeda e outros (2005), o MEE avalia, numa análise única, sistemática e integradora:
a) O Modelo de medida, determinando as cargas fatoriais das variáveis latentes (conceitos);
207

Método que permite adicionar várias dimensões dentro dum grupo de variáveis relacionadas umas com as outras. O objetivo é separar padrões comuns da variação
que facilitem a análise duma situação em particular, gerando assim fatores e as relações entre as variáveis no seu interior, Este método tem sido utilizado em várias
investigações de reconhecido mérito ao nível da análise da competitividade das nações, como é o caso do índice de competitividade do The Global Competitiveness Report
(Sanguino (2005)
208 A escolha destes seis components baseou-se em estudos empíricos anteriores com relevo significativo. Em relação ao trabalho de Sanguino (2005), consideramos
autonomamente a envolvente física, tal como fizeram outros autores, como Carrillo (2004)
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b) O modelo estrutural, isto é, as relações causais que se estabeleceram previamente como hipóteses de trabalho entre um conjunto
de conceitos dependentes e independentes.
Trabalhos utilizando o modelo PLS relacionados com a gestão do conhecimento são raras, principalmente quando se pretende medir
a relação entre a competitividade e a gestão do conhecimento (Sanguino (2005), Cepeda (2002), Palacios (2002)).
Para a análise empírica do modelo, optámos pelo PLS porque esta técnica se adapta melhor á análise exploratória com propósitos
preditivos em situações que apresentam uma base de conhecimento teórico pouco desenvolvida.
Sanguino (2005) apresenta várias vantagens deste método.
Como refere Sánchez (2007), o método PLS tem ainda a vantagem de permitir tanto indicadores formativos como reflexivos.
No que diz respeito ao tamanho da amostra, esta ser superior ao maior de dois limiares:
a) O bloco com mais indicadores formativos.
b) Se utilizarmos a heurística da regressão, o tamanho mínimo resulta de multiplicar por 10 o número de variáveis latentes que
influenciam a variável latente que recebe o maior número de caminhos estruturais.
Neste caso, não há indicadores formativos e as variáveis latentes que influenciam a variável dependente que recebe o maior número
de caminhos estruturais são as que analisam a Gestão do conhecimento (aprendizagem organizativa, Gestão do conhecimento e
capital intelectual), Sendo assim, a amostra deve ser superior a 30.
Como indica Sanguino (2005), as principais considerações metodológicas a ter em conta para a aplicação do modelo PLS são:
a) A Avaliação da fiabilidade e validade;
b) Relações entre medidas e conceitos.
O software utilizado foi o SMART 2.0 Version PLS. M3 desenvolvido por Ringle, Wende e Will (www.smartpls.de).

5. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA
O objeto do estudo é composto pelos municípios portugueses.
Estudamos os municípios e não as cidades, como sucede noutras investigações, porque no caso português são os municípios que têm
a competência para a gestão do Setor Público Local. Os municípios são a unidade mais pequena com poderes atribuídos que permitem
influenciar dum modo significativo o desenvolvimento das empresas, o investimento, o bem-estar dos habitantes e a atração de
turistas.
Para além disso, o número de cidades por município varia entre zero e quatro, todas sem autonomia administrativa.
Na nossa investigação procurávamos saber como é que os agentes políticos municipais entendiam a competitividade e os fatores
que a influenciam, nomeadamente, qual é a influência da gestão do conhecimento.
O número de unidades observáveis eram os 308 municípios portugueses:
As variáveis estudadas na nossa investigação, a competitividade e a gestão do conhecimento, não são diretamente observáveis.
Sendo assim, a escala de medida devia servir para recolher informação acerca dos conceitos a avaliar e que a informação recolhida
deve ser o mais exata possível.
Tendo como princípio o modelo teórico apresentado no ponto anterior, procedemos à seleção de rúbricas para medir a aprendizagem
organizacional, a gestão do conhecimento e o capital intelectual e, depois, a envolvente física, a envolvente económica, a envolvente
urbano-espacial, envolvente sociocultural, envolvente politico-legal e envolvente evolutivo de cada município.
O processo utilizado para obter os indicadores foi a revisão da literatura.
Tal como Sanguino (2005), utilizamos os índices em forma de afirmação para ser classificado pelo entrevistado em função duma
escala de Likert de sete pontos. Embora originalmente esta escala tenha sido desenvolvida para medir atitudes, tem sido também
muito utilizada para medir comportamentos. Na nossa investigação, o 1 correspondia a “Totalmente em desacordo” e 7 a
“Totalmente de acordo”
Para obter o questionário final utilizamos a metodologia Delphi com um painel constituído por 15 especialistas escolhidos pela sua
competência e conhecimento em competitividade ou experiência de gestão de municípios.
O questionário final tinha 84 rubricas: 10 sobre aprendizagem organizativa, 10 sobre gestão do conhecimento, 23 sobre capital
intelectual, 4 sobre o ambiente físico, 11 sobre o ambiente económico, 7 sobre o ambiente urbano espacial, 6 sobre o ambiente sócio
cultural, 7 sobre o ambiente político legal e 6 sobre o ambiente evolutivo.
O questionário foi enviado para toda a população objeto do estudo, isto é, para todos os municípios portugueses. O envio foi feito
simultaneamente por mail e fax para os Presidentes dos Municípios ou para os seus serviços de suporte.
O envio foi feito entre Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009 e repetido em Fevereiro e Março de 2009. Consideramos as respostas
recebidas até ao final de Maio de 2009, 108 respostas válidas, o que representa 35% da população.
Deste modo, para um nível de confiança de 95%, a margem de erro é de 7,61%.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A hipótese que estudámos na nossa investigação foi:
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H1: a competitividade dos municípios portugueses está positivamente relacionada com a utilização de ferramentas da gestão do
conhecimento.
Figura 2 – Modelo geral e hipótese testada

Fonte: Elaborado pelos autores

As setas e as suas direções indicam as relações entre as variáveis latentes. A seta que liga a gestão do conhecimento à competitividade
dos municípios indica que uma alteração indica que, de acordo com o modelo teórico que pretendemos testar, uma alteração na
gestão do conhecimento explica, em parte, variações na competitividade do município.
No nosso modelo, todos os indicadores são refletivos.
6.1 Análise da amostra
Como indicámos previamente, enviámos questionários aos Presedentes dos 308 municípios portugueses e responderam 108.
Obtivemos respostas de todos os distritos e a amostra é representativa do universo.
6.2 Construção do modelo de análise
Como mencionámos previamente, todos os indicadores e dimensões ou fatores dos conceitos do nosso modelo estrutural são
reflexivos e utilizamos o modelo PLS para o avaliar. o modelo.
O modelo da nossa investigação tem fatores de primeira ordem e variáveis de segunda ordem.
Por este motivo, foi analisado e interpretado em duas fases para comprovar a sua validade, seguindo o esquema indicado por Sanchez
(2007).
Em primeiro lugar, avaliamos a validade e fiabilidade do modelo de medida (inner model). No modelo de medida analisámos se os
conceitos teóricos são medidos corretamente através das variáveis observadas. A validação vai ser feita através dos atributos
validade, isto é, se estamos a medir o que se deseja medir, e fiabilidade, ou seja, esta medição é feita duma forma estável e
consistente. Para isso, calculámos a fiabilidade individual de cada rubrica (reliability), a consistência interna ou fiabilidade das escalas
à análise das variâncias médias extraídas e a validade discriminante.
De seguida, avaliámos o modelo estrutural (outer model). Este modelo avalia o peso e a magnitude das relações entre as distintas
variáveis. Para isso, avaliamos a variância explicada das variáveis endógenas (R2), os coeficientes path ou pesos de regressão
-Geisser (Q2)
6.2.1 Avaliação do modelo de medida
Para avaaliar o modelo de medida, utilizamos a fiabilidade individual de cada rubrica, a consistência interna, a validade convergente
dos conceitos (AVE) e a validade discriminante.
Os resultados foram os seguintes:
Tabela 1 – Resultados do modelo de medida

Fiabilidade individual de cada rubrica
Consistência interna
Validade convergente dos conceitos
Validade discriminante

Mínimo Modelo Modelo
aceitável Primeira Segunda
Ordem Ordem
0,60
0,64
0,73
0,80
0,83
0,93
0,50
0,51
0,70
a)
b)
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Fonte: Elaborado pelos autores

a) Não existe validade discriminante na relação entre a Aprendizagem Organizativa e o Capital Intelectual, Direção do Conhecimento
e Meio Envolvente Político Legal nem entre o Capital Intelectual e a Direção do conhecimento, o que representa uma limitação do
modelo
b) A validade discriminante verifica-se
6.2.2 Modelo estrutural de avaliação
Depois de verificarmos que o modelo de medida é satisfatório (na nossa investigação, com a limitação indicada na validade
discriminante no modelo de primeira ordem), avaliámos o modelo estrutural para testar se o modelo comtempla as variáveis latentes
indicadas na teoria.
6.2.2.1 Poder preditivo do modelo
Como o objetivo principal do PLS é a predição, a qualidade do modelo é determinada pela força de cada caminho e analisa-se através
da variância explicada pelas variáveis latentes dependentes (R2).
Sendo que a variância explicada pelas variáveis latentes é fraca no caso do Meio Envolvente Físico, moderada no Meio Envolvente
Económico, Meio Envolvente Espacial, Meio Envolvente Urbano Espacial, Meio Envolvente Evolutivo e Meio Envolvente político Legal,
sendo que neste último caso está muito próximo do mínimo apontado por Chin para se considerar forte.
No modelo de segunda ordem, a variância explicada pela variável endógena é moderada:
6.2.2.2 Relevância da predição dos conceitos dependentes
A relevância preditiva dos conceitos dependentes indica se o modelo é capaz de fornecer uma predição para as variáveis latentes
endógenas e é medida através do índice Q2.
Na nossa investigação, há relevância da predição dos conceitos dependentes de primeira ordem e dos conceitos de segunda ordem.
6.2.2.3 Análise e significância estatística dos coeficientes estruturais
Podemos utilizar os coeficientes estruturais (path coefficients) para verificar a amplitude e a direção das relações entre os diversos
conceitos do modelo que nos dão indicações para a confirmação ou rejeição das hipóteses formuladas.
Na nossa investigação, o valor do indicador t student é 16.3779.
6.3 Discussão do modelo
Provámos, pelos testes descritos, que o modelo que construímos e a amostra utilizada são apropriados para testar a hipótese.
108 dos 308 municípios portugueses responderam ao questionário, ou seja 35% do total. Os municípios que responderam estão
distribuídos por todo o país e incluem 45% das capitais de distrito e regiões autónomas.
Os resultados obtidos foram os seguintes:
Figure 3-Relações entre as variáveis latentes do modelo interno

Fonte: Elaborados pelos autores

O teste da validade discriminante detetou uma limitação no nosso modelo:
Apesar dessa limitação, provámos que a hipótese que estávamos a testar no nosso trabalho empírico estava correta, isto é,
confirmámos que a competitividade dos municípios portugueses está positivamente relacionada com a utilização de ferramentas
de gestão do conhecimento.

735

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Tabela 2 – Teste da hipótese

Fonte: Desenvolvido pelos autores

7. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA NOSSA INVESTIGAÇÃO COM OS DE OUTRO ESTUDO INTERNACIONAL COM REFERÊNCIA A
ESPANHA
Para comparar os resultados da nossa investigação com os de outra efetuada noutro país, usámos como referência a investigação
feita por Sanguino (2005).
A hipótese da investigação feita por Sanguino com referência às cidades espanholas foi:
H1: A Gestão do Conhecimento praticada pelo “ayuntamiento”
cidade.

209

está positivamente associada com a competitividade duma

A comparação da nossa investigação com a que foi realizada sobre as cidades espanholas de que nos servimos para esta análise
comparativa, permite concluir que em ambos os trabalhos as hipóteses colocadas foram comprovadas pelos modelos elaborados,
sendo que, na nossa investigação, o teste da validade discriminante, detetou uma limitação no modelo.
Assim, na nossa investigação comprova-se que “A competitividade dos municípios portugueses está positivamente relacionada
com a utilização de ferramentas de gestão de conhecimento” e na investigação de Sanguino comprova-se que “A Gestão do
Conhecimento praticada pelo “ayuntamiento” está positivamente associada com a competitividade duma cidade”.
Verifica-se ainda que, com exceção da limitação indicada no nosso modelo, os resultados das duas investigações são muito robustos.
No que diz respeito à relação entre as variáveis de segunda ordem e os conceitos que os constituem, verifica-se que existe uma
correlação muito forte, sempre superior a 90% nos dois modelos, entre a gestão do conhecimento e os conceitos de aprendizagem
organizativa, direção do conhecimento e capital intelectual. A correlação entre a competitividade das cidades ou dos municípios não
é tão significativa, mas é sempre superior a 70% nos dois modelos.
Existe relevância da predição dos conceitos dependentes em ambos os estudos, sendo que esta relevância é mais significativa ao
nível da nossa investigação.
A variância explicada pelas variáveis latentes dependentes (R2) é muito elevada nos modelos de segunda ordem dos dois trabalhos,
situando-se em 0,45 na investigação sobre as cidades espanholas e em 0,56 no nosso modelo.
A amplitude e direção das relações entre os diversos conceitos dos dois modelos têm valores muito elevados.
O coeficiente estrutural também apresenta valores muito elevados: 0,746 no nosso trabalho e de 0,673 na investigação que estamos
a utilizar para comparação.

8. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
8.1 Conclusões
O objetivo da investigação era verificar se a competitividade de municípios portugueses está positivamente relacionada com o uso
de ferramentas de gestão do conhecimento.
Começamos este trabalho pela realização de uma revisão de literatura sobre o estudo da competitividade e, em detalhe, a revisão
do estudo sobre a competitividade dos territórios e cidades. De seguida, fizemos uma revisão de literatura sobre gestão do
conhecimento.
Estávamos então em condições de realizar a análise empírica que teve como objetivo testar se a competitividade de municípios
portugueses está positivamente relacionada com o uso de ferramentas de gestão do conhecimento.
Coma limitação encontrada na validade discriminante, a nossa tese foi confirmada pela investigação, isto é, "A competitividade dos
municípios portugueses está positivamente relacionada com a utilização de ferramentas da gestão do conhecimento".
Esta conclusão está em linha com a conclusão de Sanguino (2005) na sua investigação sobre as cidades espanholas "A gestão do
conhecimento utilizada pelo " Ayuntamiento" está positiamente associada com a competitividade da cidade ".
Já anteriormente outros autores tinham efetuado estudos semelhantes noutras regiões, como, por exemplo, Chatzkel (2004), Viedma
(2003), Bontis (2004) e Pasher (1999) e também concluíram que a utilização de técnicas de gestão do conhecimento utilizadas na
gestão dos territórios podem ser um fator de vantagem competitiva.
Parece, por isso, evidente que esta é uma área que deve ser utilizada pelos municípios portugueses para obterem vantagens
competitivas.
8.2 Limitações
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Embora conseguimos obter uma amostra muito significativa de municípios portugueses para realizar nosso trabalho em pesquisa,
ela tem algumas limitações.
Uma limitação refere-se à noção de causalidade. Mesmo encontrando evidências empíricas sobre a causalidade do modelo, a
metodologia utilizada, baseada numa metodologia de modelagem flexível, não prova a causalidade, mas a capacidade de previsão
do modelo. Por este motivo, pode haver outros modelos alternativos para o que é usado, que podem ser usados em futuras
investigações, explicando melhor a relação entre as variáveis principais.
Além disso, a utilização do SEM para modelar as relações entre as variáveis é também uma limitação neste tipo de investigações,
uma vez que ele pressupõe a existência de linearidade das relações entre as variáveis latentes, ignorando qualquer outro tipo de
relação que possa existir.
Outra limitação é causada pelo uso de uma escala subjetiva de medida do tipo Likert com sete pontos. O uso deste tipo de escala é
apropriado, porque ele permite medir a perceção dos entrevistados sobre as características dos seus municípios. No entanto, como
com base numa perceção, ela não representa uma medida padronizada das variáveis analisadas.
A investigação, efetuada com base num questionário enviado ao presidente da cada município, pode ser completada com entrevistas
ou com a análise de estatísticas sobre indicadores como a taxa de crescimento da população, empresas e turistas ou a evolução do
poder de compra.
Finalmente, deve ser referida a limitação deteda na validade discriminante, que não existe entre algumas variáveis.
8.3 Futuras linhas de investigação
O objetivo deste trabalho é contribuir para o estudo dos fatores que influenciam a competitividade de municípios portugueses,
especificamente a influência da gestão do conhecimento.
Este objetivo foi atingido e concluímos que "a competitividade dos municípios portugueses está positivamente relacionada com a
utilização de ferramentas de gestão do conhecimento ".
Contudo, este estudo pode ser continuado através do aprofundamento de algumas matérias estudadas e da investigação com maior
detalhe de alguns aspetos:


O modelo pode ser desenvolvido através do uso de mais indicadores para cada variável.



As respostas aos questionários podem ser medidas ou complementadas com indicadores objetivos como, por exemplo, o
crescimento da população, o número de empresas, o número de turistas e a evolução do poder de compra per capita de cada
município.



O estudo efetuado pode ser repetido para verificar se os resultados obtidos se mantêm válidos.
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ABSTRACT
The mould for plastics industry in Portugal is highly technological, innovative and modern, with a clear focus on exports. It is one of
the most successful sectors in this country with high reputation in the world markets. The main aim of this study is to explain this
success by detecting the main factors which determine the dynamic production structure of this industry and its transformation over
time. Focus is given on the multiple aspects of human capital, such as work experience, learning by doing tendencies, innovation,
dissemination of knowledge and business cooperation between companies that generate positive externalities in the production
process. All these factors contribute significantly to explain the success this industry has achieved over the recent decades. A
production function framework is employed in line with the neoclassical approach where human capital is the engine of growth as
has been postulated by the endogenous growth theory. The production function is estimated by using unbalanced panel data and
applied to a sample of firms operating in this industry, over the period 1987-2012. Our empirical evidence suggests that factors such
as physical capital (cutting edge technology, including specific software) and quantitative as well as qualitative factors associated
with human capital are the key factors explaining the production dynamics of the moulds industry in Portugal. Increasing returns to
scale and human capital externalities are also identified as special characteristics in this sector.
Keywords: Economies to scale, human capital externalities, moulds industry, panel data, production function.

ECONOMIAS À ESCALA E A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL HUMANO NA INDÚSTRIA DE MOLDES EM PORTUGAL: UMA ABORDAGEM
MICRO COM DADOS EM PAINEL
RESUMO
O sector português de moldes para plásticos caracteriza-se pelo seu elevado grau de especialização tecnológica, inovação,
modernidade e vocação fortemente exportadora. É um sector de sucesso que se posiciona no topo da cena internacional. O principal
objectivo deste estudo é explicar esse sucesso, identificando os principais factores que determinam a dinâmica da estrutura de
produção deste sector e a sua transformação ao longo do tempo. O estudo incide sobre múltiplos aspectos do capital humano, tais
como a experiência de trabalho, tendências de learning by doing, inovação, difusão do conhecimento e cooperação entre empresas,
que geram externalidades positivas no processo de produção. Todos estes factores contribuem de forma significativa para explicar o
sucesso que este sector tem alcançado ao longo das últimas décadas. É utilizada uma função de produção, em linha com a abordagem
neoclássica, em que o capital humano é o motor do crescimento, tal como foi postulado pela teoria do crescimento endógeno. A
função de produção é estimada utilizando dados em painel não balanceado e aplicada a uma amostra de empresas do sector, para o
período 1987-2012. Os resultados obtidos sugerem que, factores tais como o capital físico (que incorpora tecnologia de ponta,
incluindo software específico) e factores, tanto quantitativos como qualitativos, associados ao capital humano, são os factores-chave
que explicam as dinâmicas da produção do sector português de moldes. São também identificadas, como características especiais
deste sector, a presença de rendimentos à escala crescentes e a existência de externalidades do capital humano.
Palavras-chave: Dados em painel, economias à escala, externalidades do capital humano, função de produção, sector de moldes.

1. INTRODUCTION
The Portuguese moulds for plastics sector is a branch of the metal industry characterized mainly by its high precision in engineering
design. A mould is a steel prototype of cube or parallelepiped shape, formed by layers which serve exclusively to produce the plastic
piece for which the mould is designed. Every mould that is ordered by customers is unique and has to be carefully constructed in
order to produce the plastic part with the desired shape, hardness and size. A mould consists of two halves and its internal surface
has indentations and reliefs (moulding area) which will mould the plastic part into the desired shape. The weight of moulds can vary
from hundreds of kilos (production of small plastic parts for the electronics industry) to several tonnes (bumpers and dashboards for
cars, etc.). Moulds are made by customer´s order and are built to be placed on a suitable machine, which will inject the plastic material
into the mould (injection machine).
It is a highly specialised and innovative sector. It uses cutting edge technology which requires a high degree of precision and accuracy
and it is mostly export orientated. Portugal is among a set of countries producing the most technologically advanced mould products
with high penetration in international markets. The sector enhances around 450 small and medium enterprises (SMEs) specialising
in the design, development and construction of moulds heavily concentrated in locations like Marinha Grande210(Leiria District) and,
to a lesser extent, in Oliveira de Azeméis (Aveiro district). The sector employs approximately 8,000 workers. In 2015, this sector
exported more than 85% of its total production, the main markets being Germany, Spain, France, the United Kingdom, Czech
Republic, Poland and Mexico, ranking by this order, in a total of 89 countries. Production is allocated to leading international brands,
especially the automobile sector (74% in 2014), but also in many other sectors, such as aeronautics, home appliances, electronics,
packaging, renewable energies and the medical-pharmaceutical sector.
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One of the most interesting characteristics of this sector is undoubtedly the great dynamism and spirit of cooperation 211 among its
entrepreneurs facilitating the geographical agglomeration of this activity. One of the greatest expressions of this cooperation was
the creation of CEFAMOL (National Mould Industry Association), in 1969, on the initiative of seven companies manufacturing moulds
for the plastics industry (CEFAMOL, 2016). This Association has enhanced the sector’s dynamism and has played a relevant role in
improving cooperation and promoting the cohesion for which this sector is currently known in the international market. CEFAMOL
was the point of origin and the driving force behind CENTIMFE (Technological Centre for the Moulds, Special Tools and Plastics
Industry) founded in January 1991. CENTIMFE has also played an extremely important role in technological development and
technical support for this sector. It has been the driving force behind the Competitiveness and Technology Hub which, developing
the banner of Engineering & Tooling from Portugal, aims to be a collective brand under which the Portuguese companies can manifest
their skills to a highly competitive international market. The brand seeks to promote the Portuguese industry of Engineering & Tooling
on a national and international level (CENTIMFE, 2016).
These are the singular characteristics which make the analysis of this sector particularly interesting, namely the importance of human
capital in all its aspects: the qualifications and high degree of personal and professional skills required of the labour force, the constant
innovation and dissemination of knowledge, team work and cooperation established among companies.
The main objective of this study is to identify the main factors which explain the production performance of the moulds sector in
Portugal considered as one of the most dynamic sector with a great reputation in external markets. Our analysis is concentrated on
the importance of human capital employed in this sector that could be responsible for the presence of externalities and the presence
of increasing returns to scale. Human capital in this study is viewed in a broad manner, so as to encompass all dimensions associated
with the intrinsic value of labour in organisations as well as the implicit value of their network relations.
The empirical analysis employed in this study tries to reconcile the main macroeconomic fundamentals of the growth theory and
adapt them to a microeconomic study applied to a specific sector, namely the moulds for plastic sector in a specific country, Portugal.
Focus is given to the role of human capital in explaining the successful dynamic performance of this sector and its export-led
orientation. Panel data at the firms´ level is used to estimate the production function in this sector and measure the presence of
economies of scale. To our knowledge there are few studies that try to apply macroeconomic fundamentals to micro-firm based data,
and there is no study focusing on the moulds industry in Portugal using this methodology.
The study is structured as follows: Besides the introductory section, parts 2 and 3 make a brief reference to the literature on the
production function and growth models and the role of human capital as a productive factor. In particular, section 3 clarifies the
important issue of human capital externalities and its implications on the production and growth processes. Section 4 explains the
model to be estimated based on the production function where human capital is considered as the engine of growth in line with the
endogenous growth approach. Section 5 explains the micro-data at a firm´s level and the variables used to estimate the production
function in the moulds sector. Section 6, reports the empirical results from the Panel data estimation approach and the obtained
evidence are discussed. The last section summarizes the main findings.

2. THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL AS A PRODUCTIVE FACTOR
The issues of the importance of human capital, externalities, dissemination of knowledge, innovation, entrepreneurship, cooperation,
productivity, competitiveness and their contribution to economic development have been the subject of growing interest since ever,
at both, the macro and micro economic analysis.
Conventional economic theory linked to the neoclassical approach, only recognised that physical capital (gross fixed capital
formation), labour (number of workers or number of hours worked) and land (natural resources) were the main input factors in the
production function. Capital and labour are considered as the production factors par excellence and deemed to be mutually
interchangeable. Economic development resulted in the awareness that this dualist vision was too limiting and far away from the
reality. The reallocation of labour and capital was only possible by accumulating technical and scientific knowledge, therefore
technical progress is the driving force of production.
Neoclassical theory based on the Solow (1957) model, early assumed that technology is an important productive factor, exogenously
determined and given as a residual in the production function. Solow was the first author to distinguish between “embodied” and
“disembodied” technology in capital. The “embodied” technology was derived from new investments (incorporating new technology),
which results in an improvement in the quality of capital. “Disembodied” technology is independent of the accumulation of capital
and is reflected in aspects such as more efficient management or improvement in worker capabilities through professional training
or R&D activities. According to this line of thought, growth of output is supply orientated and input factors (including technology) are
exogenous in the production process with diminishing (or constant) returns to scale properties. In contrast to this vein of thought,
the demand driven approach linked to the Keynesian tradition attributes an endogenous role to technology and to other input factors,
all depending on the strength of demand. Technology is responsible for improving the productivity of other factors of production,
enhancing increasing returns to scale properties in the long-term. Therefore, production is demand-led and not supply-led as the
neo-classical theory assumes, subject to increasing returns to scales emanated from technology that compensate the diminishing
returns of capital.
The concept of “human capital” as an additional factor of production was later formalised by authors like Romer (1986, 1987, 1990),
Lucas (1988) and Barro (1991) postulating the so-called “Endogenous Growth Theory”, the roots of which are strongly interconnected
with the concept of learning by doing propounded by Arrow (1962), and the important role that increasing returns play in explaining
growth. As Romer (1986) affirmed, the idea that increasing returns are a fundamental element for explaining long-term growth dates
back to Adam Smith and to the concept of division and specialisation of labour, later considered again by Young (1928) and Kaldor
(1966). In this sense, Romer (1987) defends that the greater the level of specialisation or division of labour, the greater the quantity
211
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of production is obtained. The main argument of the endogenous growth theory lies on the fact that human capital is considered as
an additional productive factor that drives economic growth.
The studies by Barro (1991) are mainly empirical in nature and have the merit of confirming the hypothesis postulated by Romer and
Lucas with regard to the importance of human capital for economic growth. Barro found empirical evidence supporting the idea that
the growth rate of real per capita GDP was positively related to the initial human capital level, having used the level of education as
a proxy for human capital. Countries with larger initial stocks of human capital undergo faster growth of technological progress,
generating new products and new knowledge, and consequently tend to grow faster.
Sachs and Warner (1997) defended that the accumulation of human capital is a non-linear function in relation to its level: when the
initial human capital is low, the accumulation of human capital is also low; when human capital is at an intermediate level, then the
growth in the accumulation of human capital is faster; when the level of human capital is already very high, the accumulation of
human capital is once again lower. The authors concluded that this fact means that economic growth tends to be higher in countries
with an intermediate level of human capital than in countries with very low or very high levels of human capital.
Chen and Dahlman (2004) empirically studied the effects of the various dimensions of knowledge on economic growth. They found
that knowledge acts as a main driving force for economic growth, and that the amount of knowledge and the way in which it is used
are the key determinants of total factor productivity. In particular, they showed that the stock of human capital (average years of
schooling), the national level of innovation and technological adaptations (number of patents), and the level of Information &
Communication Technologies (ICT) infrastructure (number of mobile phones per 1,000 people) have significant positive effects on
the long-term pace of economic growth.
Soukiazis and Cravo (2008) - using the average number of years of education for the population aged over 25 to express low levels of
human capital, the number of scientific publications and patents registered, as well as the ratio of patents/articles published to
express higher levels of human capital, showed that the latter are more important to explain the growth rates of the developed
countries while the basic or intermediate levels of schooling better explain differences in growth rates between the less developed
countries.
Although these above studies referred to macroeconomic developments, they also reflect the microeconomic reality with respect to
business organisations. In this line, Ichijo and Nonaka (2007: 3-4) affirmed that “to compete successfully, companies must hire,
develop, and retain excellent managers who accumulate valuable knowledge assets. Attracting smart, talented people and raising
their level of intellectual capabilities is a core competency. In addition, the unique feature of knowledge as resource is that it can
become obsolete in the future. Therefore, new knowledge has to be created continuously”. Nonaka and Toyama (2007) also argue
that the way knowledge is generated within organisations explains the differences in their performance.

3. HUMAN CAPITAL EXTERNALITIES
An interesting issue of research, which is by no means free of controversy, relates to the concept of “externalities” of human capital.
In general, it can be said that economic agents create an external effect when their activity generates utility to others without
receiving any monetary compensation. Many authors relate human capital externalities with the educational qualifications of
individuals. Nelson and Phelps (1966) stated that education develops the capacity of people to receive, decode and understand
information that farther allows performing many tasks. They also stated that academic training is especially important for those
functions which require adaptation to changes due to new technological developments. Well qualified individuals are prone to
innovation and, consequently, academic training accelerates the process of technological diffusion. If innovations produce
externalities because they pave the way for imitators, then academic training also produces externalities owing to the fact that it
stimulates innovation.
Romer (1986) also refers to human capital externalities. This author developed a model in which technological progress is
endogenous and “new knowledge”, considered to be a capital asset with growing marginal productivity, obtained by means of
investment in technical progress. The increase in knowledge will not remain exclusively in the possession of the company which
supported this investment, as it will be freely available to all other competing companies. This spillover of knowledge is, consequently,
an “externality”, an asset in the public domain for other companies. Thus, in addition to increasing the level of productivity at the
promoting company, this new knowledge makes a positive contribution to the levels of productivity of other companies, without
additional costs. Consequently, if companies were inclined to invest jointly in new technical progress they could reap the benefits of
these “externalities”212.
In line with Romer, Lucas (1988) highlighted the accumulation and specialisation of human capital as one of the main determinants
explaining the differences in growth rates among countries. He stated that human capital externalities in the form of learning
spillovers could be sufficiently large to explain differences in long-term performance between rich and poor countries. Lucas also
made a distinction between the “internal” and “external” effects of human capital on productivity. He argued that each worker has
a certain quantity of human capital (such as education) and that he dedicates a part of his work time to effective production and the
other part to acquiring knowledge (i.e. accumulating human capital), which leads to an increase in individual productivity (internal
effects). However, these internal effects, obtained from the individual effort to accumulating knowledge will also affect the average
level of workers competences because they all benefit from this individual accumulation of human capital (external effects). In this
manner, both the internal effects as well as the external effects contribute to the productivity of all the production factors.
Many other authors have studied and reflected on human capital externalities, analysing them from different points of view. One of
the most noteworthy works is by Moretti (2004), who stated that human capital externalities can arise if workers with higher
educational levels influence other workers to become more productive. He also pointed out that Alfred Marshall (1890) was one of
the first to recognise that social interaction among workers creates opportunities for learning that increase labour productivity. He
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further argued that if externalities exist, one should be able to observe that companies located in cities with higher levels of human
capital can be more productive compared to other similar companies that are located in cities with lower levels of human capital.
According to Acemoglu and Angrist (2001) there are many different interactions which can give rise to human capital externalities,
distinguishing two cases: the non-pecuniary externalities and the pecuniary ones. Non-pecuniary externalities (also known as
technological externalities) reflect the benefits derived from the activities of other companies not based on the market mechanisms
(these are pure externalities), while pecuniary externalities are benefits obtained from the activities of other companies which are
mediated through the markets, by means of the price mechanism. Antonelli et al. (2011) added that knowledge spillovers have been
seen as a case of pure technological externalities, as they are freely available to anyone with no additional cost. Acemoglu and Angrist
(2001) stressed that the non-pecuniary external effects are derived by means of exchanging ideas, imitation or by “learning by doing”.
Antonelli et al. (2011) referred that the empirical literature contemplates three types of knowledge externalities: Marshall-ArrowRomer (MAR) externalities, derived from the concentration of companies within a single sector; Jacobs externalities, which are
associated with a diversity of companies and sectors within a given region; and Porter externalities, which are associated with the
idea that local competition between companies concentrated in the same sector favours local development. As Döring and
Schnellenbach (2004) explained, the term MAR 213 is derived from three classic contributions by Marshall (1966), Arrow (1962) and
Romer (1986) stating that externalities are related to the location of sectors and represent spillovers between researchers,
entrepreneurs and companies within a single sector214. MAR spillovers lead to learning processes, in which knowledge is disseminated
among people working to solve similar or at least related problems. Consequently, MAR spillovers are intra-sectorial phenomena and
make it possible to exploit local economies of scale.
In this regard and from another point of view, Acemoglu and Angrist (2001) affirm that Jane Jacobs (1970) in her work The Economy
of Cities defended that cities are a driving force for economic growth because they facilitate the exchange of ideas, especially between
entrepreneurs and managers. Lucas (1988) also cited Jane Jacobs, associating her vision with the external effects of human capital,
although Jacobs did not use this terminology. As Döring and Schnellenbach (2004) explained, Jacobs externalities are related to the
phenomenon of urbanisation and reflect the effect of the dimension and the heterogeneity of an agglomeration. They represent the
spillovers resulting from an interaction between different sectors.
Acemoglu and Angrist (2001) further added that Marshall (1961) defended that an increase in the geographic concentration of
specialised production factors increases productivity, as this improves the links between production factors and industrial sectors.
These authors mentioned that the majority of theories concerning externalities suggest an important local component 215.
Autant-Bernard and LeSage (2011) also highlighted that, from the point of view of specialisation (MAR), there is a higher likelihood
of spillovers occurring between similar companies which share common knowledge. A consequence of this view is that regions where
companies specialise in a particular sector should benefit from increasing returns and produce a more innovative product.
Reciprocally, from the point of view of diversification (Jacobs), knowledge spillovers are increased by means of cross-fertilisation and
complementarities between companies. From this point of view, regions with diversified production produce more innovation
because knowledge is what gives rise to increasing returns, in a complementary manner.

4. MODEL SPECIFICATION
The conventional production function considers a set of input factors (mainly capital and labour) which are used to produce the final
desired output. This relationship indicates the maximum quantity of output which can be produced from a combination of a given
set of productive factors. The endogenous growth approach stipulates that the conventional production function must be augmented
to include the stock of human capital as an additional input factor generating higher production and hence economic growth.
Mankiw et al. (1992) estimated an augmented production function of the Solow type with a set of explanatory variables that includes
the growth of population and the accumulation of physical and human capital, respectively. They argue that the inclusion of human
capital as an input factor is responsible for increasing the impact of the accumulation of physical capital on per capita income. The
authors concluded that these three variables explained almost 80% of the cross-country variation of per capita income.
Rauch (1993) was the first author to try and estimate human capital externalities216. His estimates were based on the differences of
average levels of schooling and their effects on the salaries of workers, having found significant externalities, of around 3% to 5%.
His study paved the way for many other studies on this topic, which, however, is not free from controversy.
In general, as Davies (2003) mentioned, the empirical studies which primarily seek to analyse the existence of human capital
externalities by means of the growth of the product or the total factor productivity, use models based on the aggregate production
functions having the following general specification:
𝛽

𝑌𝑖 = 𝐴𝐾𝑖∝ 𝐻𝑖 (ℎ𝑖𝜀 𝐿𝑖 )𝛾

(1)

where 𝑌𝑖 is the aggregate product; A reflects the level of technology or the total factor productivity; 𝐾𝑖 is the volume of physical
capital; 𝐻𝑖 is the stock of human capital; 𝐿𝑖 is the quantity of labour; ℎ𝑖 = 𝐻𝑖 /𝐿𝑖
pective input factors.
According to Davies (2003), while in the neoclassical growth approach A is considered to be exogenous, in the endogenous growth
models technological progress is assumed endogenous, partly dependent on human capital accumulation and its efficiency.
Therefore, human capital is important for the adoption of technology in the production process (as in the case of less developed
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Introduced by Glaeser et al. (1992:1127), as mentioned by the authors.
An example that is often cited is the concentration of suppliers of semiconductors and related technologies in Silicon Valley, cf. Audretsch and Feldman (1994) and
Carlino (1995), cited by the authors.
215
Citing Glaeser et al. (1992) and Jaffe, Trajtenberg and Henderson (1993) as examples.
216
As mentioned by Acemuglu and Angrist (2001), among others.
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countries) or on innovation (as in the case of developed economies). Some of these effects can be internal to the companies while
others may represent externalities.
The inclusion of 𝐻𝑖 , as a separate input factor in the production function, allows the stock of human capital to have positive effects
on production, especially in the long-term, compensating the diminishing returns of other factors of production. We can determine
two alternative forms of the production function as given in equation (1):
𝛽

𝑌𝑖 = 𝐴𝐾𝑖∝ 𝐻𝑖 𝐿𝑖 𝛾

(2)

𝛽+𝛾

𝑌𝑖 = 𝐴𝐾𝑖∝ 𝐻𝑖

(3)

In both specifications the hypothesis of constant returns to scale implies that the sum of the inputs elasticities is equal to one, ∝
+𝛽 + 𝛾 = 1.
As Davies (2003) has emphasised, if the estimated production function shows increasing returns to scale properties, that is ∝ +𝛽 +
𝛾 > 1, this could be taken as evidence of the existence of human capital externalities in the production function. On the other hand,
the dependence of A on 𝐻𝑖 217 shows that human capital contributes to the growth in the total factor productivity through its
externality effects on technical progress.

5. DATA AND VARIABLES DESCRIPTION OF THE MODEL TO ESTIMATE
The main aim of this study is to estimate the conventional production function by including as additional input factors, variables
which express the qualitative nature of human capital related to its efficiency. Beside this contribution we employ the augmented
conventional production function to micro panel data considering a specific industrial sector, namely the moulds for plastics sector
concentrated in a specific location and constituting a successful cluster for the Portuguese economy. Another specific aim is to verify
the possible existence of externalities related to human capital, recognising the fundamental role that knowledge and the
dissemination of new technologies play in this sector.
We start our empirical analysis by estimating a standard production function with two factors of production, capital and labour using
panel data referred to the moulds sector. The reason of doing so is to see what difference it makes in the estimation process when
human capital proxies are introduced in the production function, in terms of the input factor elasticities and the economies of scale.
This simple production function is given as:
𝛽

𝑄𝑖𝑡 = 𝐴𝐾𝑖𝑡∝ 𝐿𝑖𝑡 𝑒

u it

(4)

The data refers to a sample of 27 companies in this sector located in the Leiria district, in particular 15 companies in Marinha Grande,
4 companies in Leiria and 2 in Alcobaça, and 6 companies in the municipality of Oliveira de Azeméis belonging to the Aveiro district.
We use unbalanced panel data, encompassing a maximum period of 26 years (1987-2012) and a minimum period of 7 years, according
to the company’s data availability218. The combination of cross-firm data and time series data allows us to have a sample of 372 total
observations in the estimation approach.
𝑄𝑖𝑡 in equation (4) is the real value of output (in €) 219, calculated as follows: sales of the product + provided services  variation of
production + work for the entity itself 220. Given the characteristics of the sector being studied, this would be the most suitable
measurement and not production in physical units (units of moulds) which does not reflect the greater or lesser productive capacity
of companies.
Capital 𝐾𝑖𝑡 in the production function is the real annual gross value of the tangible fixed assets including the category of ‘software’
(in €). The inclusion of ‘software’ is justified by the fact that the moulds sector uses cutting edge technology, implying high investment
not only in physical equipment but also in acquiring specific software which adds to the capital stock. Considering this aspect the
capital stock also embodies innovation and technical progress. The labour factor 𝐿𝑖𝑡 corresponds to the number of workers employed
in each company by December 31st of each year221. In the same equation (4) e is the exponential constant number and 𝑢𝑖𝑡 the error
term with the usual assumptions of homoskedastic and not autocorrelated errors.
In line with the neoclassic theory all factor elasticities are expected to be positive and for constant returns to scale the condition ∝
+𝛽 = 1 must be fulfilled.
The augmented production function that includes human capital as additional factor of production analogously is given as:
𝛽

𝛾

𝑄𝑖𝑡 = 𝐴𝐾𝑖𝑡∝ 𝐿𝑖𝑡 𝐻𝑖𝑡 𝑒

u it

(5)
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This can be shown by the reduction of the constant term in the estimated production function when human capital is introduced as an additional factor of production.
Most of the data was obtained by directly contacting the company´s managers; some accounting data for a given set of companies between 2006 and 2012 was kindly
provided by the agency “Informa D&B, Sociedade Unipessoal, Lda”.
219
The production values are deflated by the Tradable Goods Index (TGI) for the period 1987 to 1996 (Bank of Portugal, 1987, 1990, 1993) and by the GDP deflator for the
period 1997 to 2012 (Bank of Portugal, 1996; Statistics Portugal, 2013), owing to the fact that the data on TGI does not cover the entire latter period.
220
Taken from the Portuguese accounting standards Sistema de Normalização Contabilística (SNC, 2012) (for the period 2010 to 2012) and the Plano Oficial de Contabilidade
(POC, 2005) (for the period 1987 to 2009), with the necessary adaptations.
221
It would be preferable to use data on the number of hours worked but these data was not available for all companies forcing us to reduce the sample size significantly.
218
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Introducing the human capital variable into the production function we are obliged to reduce the sample size and to consider only
13 companies in the moulds sector, 9 located in Marinha Grande, 3 in Leiria and 1 in Alcobaça222. Equation (5) is estimated by using
unbalanced panel data covering a maximum period of 26 years (1987-2012) and a minimum period of 7 years having a total sample
of 223 observations.
In equation (5) the variables 𝑄𝑖𝑡 , 𝐾𝑖𝑡 and 𝐿𝑖𝑡 are defined as before. Additionally, two variables are used to measure the impact of
human capital 𝐻𝑖𝑡 on production: the professional experience of workers (in years) 223 and the level of business cooperation between
companies in this sector224. The former captures educational standards (since all workers are subject to training programs) and
learning by doing aspects, the latter captures managerial strategy through business cooperation.
Cooperation between companies in this sector is defined by using the annual real value of two items, namely subcontracting +
specialised tasks225. These two categories together play a substantial role in the cost structure of companies in this sector.
Subcontracting may involve the production of the entire mould or refer only to tasks inherent to one or more phases of the production
process. Using subcontracting as a measure of cooperation between companies in this sector can be understood in two distinct,
albeit complementary aspects. On the one hand, subcontracting implicitly involves typical aspects of business relations which, in
addition to reflecting the degree of cooperation between companies in the sector, also assumes a high degree of trust between
them226. From this point of view, subcontracting entails the sharing and dissemination of technologies, knowledge and management
aspects. It is important to note that this cooperation is only possible due to the geographical proximity of the companies. On the
other hand, a significant proportion of the subcontracting occurs when companies receive orders in excess that overcome their
production capacity. Another case is related to the execution of certain specific tasks in the production process which require
equipment and/or human resources in which given companies do not wish to invest. From this point of view, subcontracting has
underlying aspects of management efficiency and constitutes a corporate strategy that facilitates the dissemination of technology
and the transmission of knowledge between companies.
Given the intrinsic characteristics of this sector which employs highly skilled workers with extensive professional experience, the
human capital variables we consider in this study (experience and cooperation) are more suitable than the conventional variables
used related to educational standards.
Table 1 reports some elementary descriptive statistics for the variables included in the production function to estimate (equation 4),
enhancing the full sample of the companies of the moulds industry. The data shows significant heterogeneity of the production
structure in the sample of 27 companies, mostly characterized as small-medium enterprises. The average number of workers
employed is 68, the minimum 14 and the maximum 213.
Table 1: Elementary descriptive statistics for the variables: Sample of 27 companies in the moulds sector, 1987-2012: minimum 7
years and maximum 26 years
Variable

Obs.

Mean

Median

Std. dev.

Minimum

Maximum

(1) Q
Product (Euros)

372

4875270

3524560

3844710

96120.0

20976500

(2) K
Capital (Euros)

372

7003300

5556380

6613230

60128.0

49928800

(3) L
Number of workers

372

68.457

59.0

36.9934

14.0

213.0

Table 2 records the descriptive statistics referred to the variables included in the production function that considers human capital
as additional input factor (equation 5) taking the form of labour experience (Exper) and business cooperation (Cooper). In this case
the sample is smaller (13 companies only) due to the lack of data on these variables.
Table 2: Descriptive statistics for the variables: Sample of 13 companies in the moulds sector, 1987-2012: minimum 7 years and
maximum 26 years
Variable
(1) Q
Product (Euros)
2) K
Capital (Euros)
(3) L
Number of workers
(4) Exper

Obs.

Mean

Median

Std. dev.

Minimum

Maximum

223

4276880

3052920

3556110

96120.0

20976500

223

5733730

4946350

4092360

60128.0

22462500

223

63.4444

55.5

31.2508

14.0

213.0

223

18.2072

17.9

3.61452

9.8

26.2

222

Given the confidential aspect of information, all the data referring to the qualitative factors of human capital was exclusively obtained by personally contacting the
company´s managers. Unfortunately it was not possible to collect information for a larger number of companies.
223 The annual average age minus 18 was used to compute the data of this variable, considering that 18 is the minimum age for the workers to enter in the labour market.
224
It should be desirable to use R&D expenditures or registered patents to express higher levels of human capital related to innovation but data were not available for all
companies included in the sample.
225
Taken from SNC (2012) (from 2010 to 2012) and POC (2005) (from 1987 to 2009), with the necessary adaptations.
226
Subcontracted work is closely monitored by technical staff from the subcontracting company, which entails a good relationship and teamwork, in close collaboration
with the managers and technical staff of the subcontracted company. The aspect of trust is vital, insofar as moulds for new products are being made, which do not yet
exist in the market and there is always the risk of leaks of information to rival companies. Confidence in the quality of the work being executed and rigorous compliance
with delivery periods are also important factors.

744

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Average annual number of years of professional
experience
223

1219280

522270

1848480

23663.0

10539400

(5) Cooper
Cooperation - subcontracting
(Euros)

Some changes can be seen in the values of ‘capital’ and ‘labour’, due to a reduction in the number of companies in the sample (from
27 to 13). It is important to note that this second sample only includes companies located in the Marinha Grande region. It must be
emphasised that the average number of years of professional experience of workers in this sector (18.2) is relatively high. The average
value associated with subcontracting accounts for about 28.5% of the average production.

6. EMPIRICAL EVIDENCE
6.1. Regression results from the conventional production function
We start our empirical analysis by estimating the conventional production function as given in equation (4). We use unbalanced panel
data from 27 companies in the moulds sector agglomerated in the regions Marinha Grande and Oliveira de Azeméis. Applying
logarithms in both sides the production function is linearized and the obtained coefficients reflect constant elasticities showing the
percentage change in production due to a percentage change in the respective input factor. The regression results obtained are
shown in Table 3. Model (1) corresponds to the estimation of the production function by using fixed effects; Model (2) uses the 2SLS
estimation technique to control for the endogeneity of the input factors, and Model (3) is the dynamic estimation of the production
function with lagged dependent variable.
Table 3: Regression results of the production function 27 companies of the moulds sector. Panel data, 1987-2012.
Convencional Production Function
Model (1)
Model (2)
Fixed Effects
Fixed effects 2SLS a

Model (3)
Dynamic Panel GMM

Coefficient of lnKit
t-statistic/z
p-value

0.714158***
(t-stat=38.2166)
(< 0.00001)

0.715972 ***
(z= 34.16)
(<0.00001)

0.288732 ***
(z=3.781)
(0.0002)

Coefficient of lnLit
t-statistic/z
p-value

0.323709***
(t-stat=5.0885)
(< 0.00001)

0.281436 ***
(z=4.153)
(<0.0001)

0.279251 **
(z=2.490)
(0.0128)

Constant
t-statistic/z
p-value

2.77458***
(t-stat=9.9066)
(< 0.00001)

2.91995 ***
(z=9.245)
(<0.00001)

0.0113295 *
(z=1.822)
(0.0685)

Coefficient of lnQit-1 (1z
p-value

-------

-------

0.385969 ***
(2.803)
(0.0051)

Number of companies

27

27

27

Number of observations

372

342

315

R2

0.931903

---

---

F – statistic
p-value

167.6413
(0.0000)

-----

-----

Hausman test b
p=prob > Chi2
R2 = corr(y,yhat)^2 =
SSR

Chi2(2) = 16.1798
(0.000306623)
-----

----0.840874
14.8297

---------

Durbin-Wu-Hausman test c
p-value

-----

Chi2(2) = 18.6491
(<0.0001)

-----

Sargan test d
p=prob > Chi2

-----

LM =1.30969
(0.519523)

-----

Cragg-Donald test
(weak instruments) e
Critical value (5%)

-----

8328.04
(11.04)

-----

H0
F-statistic/Chi2
p-value

H0 is not rejected
F-stat=0.441663
(0.506767)

H0 is not rejected
Chi2(1) =0.00180133
(0.966146)

-------

Returns to scale

Constant

Constant

---

VARIABLES
Dependent variable lnQit
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Dynamic panel AR(2) f
z
p-value

-----

-----

-0.323607
(0.7462)

Dynamic panel - Sargan test d
p-value

-----

-----

Chi2(217) = 24.1972
(1.0000)

Partial adjustment coefficient
----0.614031
Capital long----0.470224
Labour long----0.454783
Notes:
***, **, * denote coefficient statistically significant at the 1%, 5% and 10%, respectively.
a. Instruments used: lnKit-1, SqlnKit, lnLit-1, SqlnLit
b. Hausman tests random effects against fixed effects, when using panel data models.
c. Durbin-Wu-Hausman tests exogeneity against endogeneity of the regressors, when using instrumental variables models; a p-value < 0.05 means
that at least one of the explanatory variables is endogenous.
d. Sargan tests the validity of all the instruments used against its non-validity; if p-value > 0.05 then all the instruments used are valid.
e. When using instrumental variables models with multiple endogenous regressors, the Cragg-Donald statistic tests whether given instruments are
weak; if the minimum eigen value of Cragg-Donald > critical value then the instruments used are not weak (see Stock & Yogo, 2005).
f. AR(2) is the Arellano and Bond test for 2nd order serial auto-correlation in first differences, when using dynamic panel models; if p-value > 0.05 it
means that there is no autocorrelation of the 2nd order errors.

Model (1) is estimated by the time demeaned method applied to fixed effects specification devolving satisfactory results. The
Hausman test227 indicates that this model is preferable to the random effects model. The goodness of fit is satisfactory showing that
93% of the total variation in production is explained by the two input factors, capital and labour. The estimated coefficients of the
explanatory variables are statistically significant (at the 1% level) carrying their expected positive values with elasticities less than 1.
The product elasticity with respect to capital indicates that a 1% increase in capital is responsible for 0.71% increase in the product
in the moulds sector, everything else remaining constant (ceteris paribus). Similarly, the product elasticity with respect to labour
shows that if labour increases by 1% it is expected that output increases by approximately 0.32% maintaining capital constant. It is
important to note that the elasticity of capital is substantially higher than that of labour, suggesting that the product in this sector is
more sensitive to changes in capital than to labour. This is in line with the nature of the moulds industry which implies heavy
investment in capital goods as we explained in the introduction including investment in software technology. Testing the presence
of economies to scale that the input elasticities with respect to output sum to 1, this hypothesis is not rejected, confirming the
neoclassical assumption of constant returns to scale in the production in this sector.
Model (2) is estimated by means of the instrumental variables method (with fixed effects), presupposing that the input factors (capital
and labour) are endogenous to the production process. From the economic theory point of view this hypothesis is very important
distinguishing the neoclassical approach from the Keynesian perspective on this matter. The neoclassical theory assumes that factors
of production and technology are exogenously given and therefore production is constrained by the availability of these means of
production. Accordingly production (and economic growth) is supply constrained. On the contrary, the Keynesian approach advocates
that production (and therefore growth) is demand constrained since factors of production are endogenous, depending on the
strength of demand (the increase in output). Employing this idea to the micro analysis and having into account that the production
of moulds for plastic depends exclusively on customer´s orders, it turns more reliable to assume that capital and labour in this sector
are demand determined. This is to say that there will be higher need to acquire more capital goods and hire more labour when the
demand of moulds (by customer`s order) increases. From the statistical point of view and in terms of the estimation results, if the
hypothesis of the endogeneity of input factors is not rejected then estimates will be biased and inconsistent (not converging
asymptotically towards the true value of the population).
To test the endogeneity of factor inputs we use the Durbin-Wu-Hausman test228. In the null hypothesis the correlation between the
explanatory variables and the error term is tested and if this hypothesis is rejected then input factors are endogenous. In this case
the instrumental variables estimation technique229 (or 2SLS) is the most appropriate to obtain unbiased and consistent estimators.
Performing the Durbin-Wu-Hausman test (see Table 3) it is shown that the null hypothesis of no correlation between the input factors
and the error term is rejected at the 1% significance level, concluding that capital and labour are endogenous to the production
process validating the Keynesian perspective that input factors are demand determined. Additionally, the Sargan test for the overidentification reveals the validity of all the instruments used in the 2SLS estimation approach, and through the Cragg-Donald test the
instruments are not weak230. All these statistical evidence favours the 2SLS method as the most appropriate to estimate the
production function validating the Keynesian approach of the endogenous nature of the factors of production.
Using Model (2) as the most appropriate we can infer that the estimated coefficients of the explanatory variables ‘capital’ and ‘labour’
are statistically significant (at the 1% level) carrying also their expected positive sign. Although the capital elasticity is similar to that
found in Model (1), the labour elasticity is smaller (0.281 versus 0.324). Therefore, when the endogeneity problem is ignored the
labour elasticity is overestimated as a result of an upward bias. Finally, the hypothesis of constant returns to scale (sum of the input
factors elasticities equal to 1) is not rejected again, as in Model (1).
Model (3) in Table 3 corresponds to the dynamic estimation of the production function with a lagged dependent variable. The
dynamic panel data model estimation uses the Generalised Method of Moments (GMM) technique as has been suggested by Arellano

227

The null hypothesis of random effects is rejected at the 1% significance level.
See Notes a and c of Table 3.
The instrumental variables method (IV - Instrumental Variables or 2SLS – Two Stage Least Squares) consists of finding exogenous explanatory variables highly correlated
with the endogenous regressors but not correlated with the error term of the structural equation (see Wooldridge, 2009). The lagged values of capital and labour and their
squared values are used as instruments in the 2SLS to remove the correlation that exists between the input factors and the error term in the production function.
230
See Notes d and e of Table 3.
228
229
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and Bond (1991). The model is estimated by using variables in first differences and lagged variables or lagged differences as
instruments to control for the endogeneity of the lagged dependent variable. The obtained results are satisfactory. All short run
elasticities of input factors are statistically significant, but the elasticity of labour only at the 5% level. The coefficient of the lagged
dependent variable is also statistically significant validating the hypothesis of the stock adjustment mechanism 231. The speed of
adjustment runs at 61.4% showing a relatively high degree of adaptation of the actual production to the desired level.
The dynamic panel model estimation allows to determine the long-run input elasticities (by dividing the short run elasticities by the
coefficient of the speed of adjustment), getting 0.47 for capital and 0.45 for labour, respectively. In the dynamic estimation the longrun capital elasticity is slightly higher than the labour elasticity. These long-run elasticities are higher than the respective short-term
elasticities, as expected and their sum is less than 1 favouring the neoclassical hypothesis of decreasing or constant returns to scale.
6.2. Augmented production function with human capital
We extend the previous estimated production function to include human capital as an additional productive factor, as shown in
equation (5). Two proxies are used to express the human capital contribution in the production process in the moulds industry:
professional experience and business cooperation between the companies included in the sample. However, in doing so our sample
reduces from 27 to 13 companies due to the lack of data on human capital. Table 4 reports the regression results.
Table 4: Production function including human capital, moulds sector. Panel data, 1987-2012 (annual data)
Production function including human capital
Model (4)
Model (5)
Random Effects
Fixed effects 2SLS a

Model (6)
Dynamic panel GMM

Coefficient of lnKit
t-statistic/z
p-value

0.439422 ***
(t-stat=11.45)
(<0.00001)

0.358433 ***
(z=7.560)
(<0.00001)

0.127194 ***
(z=3.601)
(0.0003)

Coefficient of lnLit
t-statistic/z
p-value

0.242945 ***
(t-stat=3.636)
(0.0003)

0.377929 ***
(z=4.831)
(<0.0001)

0.276611 ***
(z=5.712)
(<0.00001)

0.276353 **
(t-stat=2.556)
(0.0113)

0.549846 ***
(z=3.837)
(0.0001)

0.0159486
(z=0.1143)
(0.9090)

0.324240 ***
(t-stat=13.87)
(<0.00001)

0.324108 ***
(z=11.24)
(<0.00001)

0.238838 ***
(z=10.19)
(<0.00001)

Constant
t-statistic/z
p-value

2.22722 ***
(t-stat=7.127)
(<0.00001)

2.10544 ***
(z=6.423)
(<0.00001)

0.00910383 **
(z=2.331)
(0.0198)

Coefficient of lnQit-1 (1z
p-value

-------

-------

0.410645 ***
(7.940)
(<0.00001)

Number of companies

13

13

13

Number of observations

223

209

205

Hausman test b
p=prob > Chi2
R2 = corr(y,yhat)^2 =
SSR

Chi2(4) = 4.55554
(0.336013)
-----

----0.894434
4.26857

---------

Durbin-Wu-Hausman Test c
p-value

-----

Chi2(3) = 16.89
(<0.001)

-----

Sargan test d
p=prob > Chi2

-----

LM =0.0536085
(0.973552)

-----

Cragg-Donald (weak instruments) e
Critical value (5%)

-----

94.5252
(9.53)

-----

H0
1
F-statistic/Chi2
p-value

VARIABLES
Dependent variable lnQit

Coefficient of lnExperit
t-statistic/z
p-value
Coefficient of lnCooperit
t-statistic/z
p-value

H0
F-statistic

1

1)

2)

2

=1

H0 is rejected
F-stat=5.38753
(0.021205)

H0 is rejected
Chi2(1) = 14.5818
(<0.001)

-------

2

= 1.4

H0 is not rejected
F-stat=0.921756

-----

-----

The stock adjustment mechanism is defined as (𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡−1) = δ(𝑙𝑛𝑄 ∗ 𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡−1 ) where  shows the speed of adjustment (0≤ ≤1), that is, how fast the actual
variation of the production adjusts to its optimal level Q*. The short-run model with variables in levels can be presented as
𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡 = δa + δα𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 + δβ𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + (1 − δ)𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡−1 (see Gujarati, 2003).
231
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p-value
H0
Chi2
p-value

1

2

= 1.8

Returns to scale
Dynamic panel - Auto-correlation AR(2) f
z
p-value
Dynamic panel - Sargan test d
p-value
Partial adjustment coefficient
Capital longLabour longExperience longCooperation long-

1

(0.338078)

---

---

-------

H0 is not rejected
Chi2(1) = 1.40852
(0.235302)

-------

Increasing

Increasing

---

-----

-----

-1.38537
(0.1659)

-----

-----

Chi2(181) = 225.161
(0.0143)

-----------

-----------

0.589355
0.215819
0.469345
--0.405253

Notes:
***, **, * denote coefficient statistically significant at the 1%, 5% and 10%, respectively.
a. Instruments used: lnKit-1, SqlnKit, lnLit-1, SqlnLit, lnExperit-1
See Notes b to f of Table 3.

Model (4) reports the results from the random effects232 specification estimated by Generalised Least Squares (GLS), since the
Hausman test indicates to be more suitable in comparison to the fixed effects model. As it can be seen all elasticities are statistically
significant at the 1% high significance level (except the experience elasticity which is significant at the 5% level only), and all carry
their expected positive sign. Once more the capital elasticity is higher than the labour elasticity, and also higher than the other
additional factors of production, work experience and cooperation. In this augmented production function, work experience and
cooperation between companies are shown to generate higher production in the moulds sector, therefore are suitable proxies for
human capital, the former related to the learning by doing activities, the latter to the management strategy through cooperation. In
particular our evidence shows that a 1% increase in work experience is responsible for 0.28% increase in the moulds production
(everything else constant) and that output increases by 0.32% for each 1% increase in company´s cooperation in this sector. Capital
and business cooperation are the input factors with the highest impact on the moulds production.
Another important result to analyse is the evidence on the economies to scale, testing the hypothesis that all factor elasticities sum
to 1. This hypothesis is rejected at the 5% significance level, but the hypothesis of the sum of the factor elasticities being equal to 1.4
is not rejected at the conventional significance levels (see Table 4). Therefore, we have evidence that increasing returns to scales are
at work in this sector when additional factors are added in the production function related with human capital in the form of work
experience and business cooperation strategy. This evidence is in line with the endogenous growth approach that input factors
associated with human capital are responsible for generating higher productivity (at least in the long-run) compensating the
diminishing returns of other factors of production, such as capital.
Model (5) of Table 4 shows the results of the 2SLS estimation approach applied to the augmented production function with fixed
effects. The new variables used as indirect proxies for human capital can also be endogenous, insofar as the decision to increase the
product can entail the need to resort to greater cooperation among the companies (by means of a greater volume of subcontracting)
or the need to incorporate a higher level of technology in the equipment may require more experienced workers. As it can be seen
by the Durbin-Wu-Hausman test, the hypothesis of the exogeneity of the explanatory variables (no correlation between the input
factors and the error term) is rejected confirming the use of instrumental variables to tackle the problem of the endogeneity of
regressors. As the Sargan test shows all the instruments used in the estimation approach are valid and by the Cragg-Donald statistic
the instruments used are not weak233.
Analysing the estimated coefficients, all elasticities are statistically significant at the highest 1% significance level, and all carry their
positive sign. Comparing with the previous model (4) where the endogeneity problem of regressors is ignored, the capital impact on
production is found to be lower, but the labour and work experience impacts are higher, while the impact of business cooperation
remains the same. Therefore, the capital elasticity is overestimated and the labour and work experience elasticities are
underestimated in model (4) when the endogeneity problem of input factors is not controlled for. In this new 2SLS estimation, there
is a notable reinforcement in the elasticity of the work experience showing that the moulds production increases by 0.55% when
work experience increases by 1%, everything else being constant.
Testing the presence of economies to scale, once again the neoclassical hypothesis of constant returns to scales is rejected in favour
of the presence of increasing economies to scales which are higher now in comparison to model (4), (1.8 against 1.4). This is important
evidence showing the presence of significant externality effects generated from the additional human capital proxies, work
experience and business cooperation.
Model (6) of Table 4 reports the results of the dynamic estimation of the augmented production function including human capital.
The GMM estimation technique is applied as suggested by Arellano and Bond (1991). The estimation results are also satisfactory
except the fact that the work experience factor losses its statistical significance. All other short-run estimated coefficients are
significant at the 1% highest level, including the lagged dependent variable, justifying that the stock adjustment model applies quite
232

The regression results from the fixed effects model do not differ significantly from those obtained using the random effects model. We present the results from the
random effects model in order to be coherent with the Hausman test conclusion.
233
See the Notes of Table 4.
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well in the moulds augmented production function. The stock (or partial) adjustment coefficient denotes a relatively quick
adjustment, that is, 58.9% of the actual variation of the production adjusts to its optimal level within the same year, although is
slower than that found when we estimated the conventional production function (see Table 3).
The advantage of estimating the dynamic production function is that allows to determine the long-run input factors elasticities (see
Table 4). The long-run elasticities suggest that if capital, labour or business cooperation between companies were to increase by 1%,
it is estimated that the average increase in the product obtained in the long-run would be around 0.22%, 0.47% and 0.41%,
respectively (ceteris paribus).
In general, the results obtained by means of the estimates from the diverse models demonstrate the relevant role human capital
plays not only as a factor of production but also as a factor that contributes to generate increasing returns to scales through
externality effects that increase the productivity of other factors of production.

7. SUMMARY AND MAIN CONCLUSIONS
The main objective of this study was to analyse the production function of a specific industrial sector in Portugal referred to the
moulds for plastics industry. Three aspects distinguish this study from others in the relevant literature: (i) an attempt was made to
employ macroeconomic theory based on the neoclassical growth approach, the endogenous growth approach and the Keynesian
doctrine to a micro-data analysis considering a particular sector (moulds for plastics companies) as a case study in Portugal; (ii)
estimate the conventional production function assuming that factors of production (capital and labour) are endogenous to the
production process and also a dynamic form by using unbalanced panel data. Quantifying the economies of scale was also an objective
in this step; (iii) estimate an extended production function with human capital proxies as additional factors of production and verify
whether increasing returns to scale are at work due to externalities induced by learning by doing process through work experience
and business cooperation strategy.
Estimating the conventional production function with labour and capital (incorporating advanced and innovative technology) we
confirmed the presence of constant economies to scale favouring the neoclassical hypothesis on this matter. However, applying the
2SLS estimation approach we verified that input factors are endogenous and if this problem is not tackled properly the labour
elasticity would be overestimated. The confirmed endogeneity of the productive factors gives support to the Keynesian point of view
that production is demand constrained and not supply constrained as the neoclassical approach assumes. Estimating a dynamic
production function we concluded that the stock adjustment mechanism is well adapted to the micro data panel analysis revealing a
relatively high degree of adjustment (61.4%) of the actual production to its desired level.
Extending the model to include human capital was the core issue to address in our study and the results are interesting even though
the company´s sample becomes smaller. Professional experience was used to reflect skilled human capital, representing the high
level of professional and personal skills of workers and their capacity for innovation and adaptation to the cutting edge technology
used in the sector. Additionally the level of cooperation between companies was considered as another factor reflecting management
strategy, measured by means of the subcontracting of one or more phases of the production process or even the final product. This
strategy reflects not only the cooperation spirit of the involved companies and the underlying trust, but also the ease and speed of
the implicit dissemination of knowledge and innovation as well as the management efficiency.
The augmented production function was estimated by means of the random effects specification and showed that human capital in
the form of work experience and business cooperation are two important additional factors contributing significantly in the increase
of output in the moulds sector. The most important evidence found was that by introducing human capital measures in the
production function the sector shows increasing returns to scale properties confirming therefore the endogenous growth approach
that human capital, in the long-run is responsible for increasing the productivity of other factors of production and therefore
generating positive externalities in the production process. Given the sector’s peculiar characteristics, these human capital
externalities are purely technological, occurring by means of an exchange of ideas, imitation or learning by doing, but also MAR type
externalities, via the diffusion of knowledge promoted by innovation, work experience, cooperation between companies (located in
close proximity) and corporate strategy. Estimating the augmented model by 2SLS it was again shown that factors of production are
endogenous and demand driven as the Keynesian approach postulates. Finally, the estimation of the dynamic form of the production
function revealed that business cooperation was the most significant input factor among the two human capital proxies used and
that the adjustment process is slower, about 58.9% of the actual variation in the production of moulds adjusts to its optimal level
within the same period.
In general, our empirical evidence shows the relevant role human capital plays, along with the physical capital (including cutting edge
technology) generating positive externalities in the production process, thus helping to explain the success that the moulds industry
has achieved over the recent decades.
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RESUMO
O desenvolvimento económico, a geração de riqueza e a competitividade são assuntos amplamente discutidos, e nas últimas décadas,
diversos estudos sobre fatores intangíveis e seus impactos no desenvolvimento têm despertado a atenção da comunidade
académica, em especial, os relacionados com o capital intelectual das organizações. Adicionalmente, surgiram outros estudos sobre
o capital intelectual ao nível regional e nacional, onde o foco desses estudos é a mensuração de fatores intangíveis, que geram riqueza
para as organizações, regiões ou nações. Surgiram diversos modelos na literatura do capital organizacional, para mensurar e analisar
esses fatores. Esses modelos foram adaptados para o estudo do capital intelectual regional e nacional, de entre os quais se destaca
o modelo de Edvison e Malone (1997) adaptado por Bontis (2004). Esse modelo multidimensional considera que a riqueza nacional
é composta pela riqueza financeira e pelo capital intelectual. A capacidade de geração de riqueza, influenciada pelo nível do capital
intelectual, está associada à competitividade. Em termos gerais, a competitividade de uma organização é sua capacidade de competir,
crescer e ser lucrativa. Ao passo que a competitividade nacional é o conjunto de fatores, instituições e políticas que determinam o
nível de produtividade de uma nação. No que respeita à competitividade regional, esta corresponde à habilidade de uma determinada
região proporcionar um ambiente atrativo e sustentável para efeitos do estabelecimento de pessoas e organizações. O nível de
prosperidade de uma organização, região ou nação depende da sua competitividade na produção de bens ou serviços, a qual é
influenciada pelo nível do capital intelectual. O principal objetivo desse trabalho é fazer uma análise da relação existente entre o
capital intelectual e a competitividade regional, para isso identificam-se na literatura os principais modelos relacionados com a
competitividade e o capital intelectual a nível regional, assim como as correspondentes métricas e dificuldades de mensuração.
Palavras-chave: Capital Estrutural; Capital Humano; Capital Intelectual; Competitividade.

CAPITAL INTELECTUAL E COMPETITIVIDADE REGIONAL
ABSTRACT
Economic development, wealth and competitiveness are widely discussed subjects, and over the past decades, various studies on
intangible assets and their impact on development have attracted attention, specially related to organizational intellectual capital,
along with these came the studies on national and regional intellectual capital, where the focus of these studies is the understanding
and measurement of intangible factors that generate wealth for organizations, regions or nations. Several methods to measure and
analyze those factors in organizational intellectual capital have been used. These methods were adapted to study regional and
national intellectual capital, among them, the methodology developed by Edvinson and Malone (1997), adapted by Bontis (2004),
has more emphasis in the literature. It is a multidimensional model and considers that national wealth is composed of financial wealth
and intellectual capital. The ability to generate wealth, influenced by the level of intellectual capital, is associated with
competitiveness. In general, organizational competitiveness is its ability to compete, develop and be profitable, on the other hand,
national competitiveness is a set of factors, institutions and policies that determine the level of productivity of a nation and regional
competitiveness is the ability of a region to offer an attractive and sustainable environment for people and organizations to establish
themselves. The wealth of an organization, region or nation depends on its competitiveness in the production of goods or services,
which is influenced by the level of intellectual capital and the development of the regions defines the factors that provide competitive
advantage to the regions. The main purpose of this paper is to analyze the relationship between regional intellectual capital and
regional competitiveness. For this, the main methodologies related to competitiveness and intellectual capital at regional level will
be identified in the literature, as well as their metrics and measurement difficulties.
Keywords: Competitiveness; Human Capital; Intellectual Capital; Structural Capital

1. INTRODUÇÃO
A riqueza de uma nação sempre foi baseada em bens tangíveis. No mundo ocidental o capital era analisado somente sob a perspectiva
do capital financeiro, para os países do oriente o principal entendimento do capital é a baseado na propriedade. No entanto, uma
nova visão de riqueza e crescimento está sendo muito discutida, o crescimento baseado em conhecimento (Lin & Edvinson, 2010).
Com isso, surge a necessidade de entendimento desses novos tipos de capital e da sua importância para o crescimento e
competitividade regional.
Malhotra (2001) relata que a avaliação tradicional do desempenho econômico se baseou na compreensão do crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) em termos de fatores tradicionais de produção, a terra, o trabalho e o capital. Devido a nova perspectiva dada ao
crescimento e riqueza de uma nação, percebe-se o rápido crescimento com investimentos elevados em tecnologia da informação e
conhecimentos relacionados a internet.
Para Edvinsson (2004), capital intelectual é a possibilidade de geração de ganhos futuros, uma oportunidade de ganho futuro de
forma sustentável. O capital intelectual é composto pelo conhecimento, sabedoria, capacidade e especialização que proporcionam
uma vantagem competitiva em relação a outras regiões e determinam seu potencial de crescimento futuro.
O capital intelectual foi definido por Stewart (1997) como material intelectual, conhecimento, informação, propriedade intelectual e
experiência. Habilidades essas que podem ser colocadas em prática para a criação da riqueza. Edvinson (1997), reconheceu o capital
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intelectual como um conjunto de ativos intangíveis: recursos, competências e capacidades, que não apenas aumentam o
desempenho das organizações, mas também proporciona a criação de valor.
Para Baptista & Leitão (2015) o capital intelectual de uma nação é composto de valores individuais, das empresas, comunidade e
regiões, onde estão as fontes de criação de riqueza. Esses valores ocultos nas empresas e nas regiões são a base para o sustento e
crescimento do bem-estar da população. Segundo Annoni & Dijkstra (2013), essa capacidade de uma região gerar valor e melhorar a
qualidade de vida, é conhecida como competitividade regional.
No entanto, uma região não pode ser vista somente como um conjunto de empresas e nem como uma nação, ao analisar a
competitividade e capital intelectual regional surge a dificuldade de não existir uma divisão territorial e geográfica específica. Com
isso, é preciso definir as subdivisões a serem estudadas. A União Europeia, por meio da Eurostat, padronizou essas subdivisões
conforme a Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - NUTS I, II e III, baseadas nas subdivisões
administrativas já existentes na comunidade europeia e na população média das suas divisões administrativas (EUR-Lex, 2017).
O território português está subdividido em 3 unidades para NUTS I (Continente, Açores e Madeira) em 7 unidades para NUTS II (5
unidades no continente, mais Açores e Madeira) e 30 unidades para NUTS III (28 unidades no continente, mais Açores e Madeira),
DGPJ (2017).
Essa capacidade de uma região obter riqueza e bens intangíveis, conhecida como capital intelectual regional, pode ser verificada por
meio de da análise dos capitais, humano, estrutural, financeiros, relacional, entre outros (Baptista & Leitão, 2015). Existem diversos
modelos de mensuração de capital intelectual, muitos baseado no capital intelectual organizacional e adaptados para a realidade
regional ou nacional.

2. CAPITAL INTELECTUAL: TIPOLOGIAS DE CAPITAL
Os estudos iniciais do capital intelectual nacional consistem basicamente na aplicação dos modelos utilizados nas organizações,
transformados em modelos utilizados em cada país. Devido ao fato do capital intelectual ser reconhecido como um fator importante
na determinação do crescimento de uma nação, os estudos a nível nacional e regional começaram a tomar força e se tornaram uma
nova área de estudo com foco principal em entender e mensurar os fatores intangíveis que influenciam a riqueza de uma nação
(Stähle & Pöyhönene 2005).
O capital intelectual de uma nação requer a articulação de um sistema de variáveis que possibilita descobrir e analisar a riqueza
intangível de um país (Bontis, 2004). Diversos estudos vêm sendo realizado com o objetivo de definir um caminho adequado para a
avaliação do capital intelectual, tanto das organizações, das regiões e das nações. Existem inúmeros modelos desenvolvidos, embora
ainda não haja uma definição de qual modelo é mais adequado e representa de forma mais clara o capital intelectual das nações. Os
subcomponentes que formam o capital intelectual são discutidos por diversos autores e cada modelo apresenta uma forma específica
de demonstrar os componentes do capital intelectual.
Os principais modelos utilizados para analisar o capital intelectual derivaram do modelo organizacional Skandian Navigator. Em 1996,
o governo sueco produziu um relatório chamado “Bem-estar e Seguridade” onde era possível ver a análise da riqueza oculta do país,
por meio da utilização do modelo desenvolvido por Edvinsson (1997).
Para Andriessen & Stam (2004), Stam & Andriessen (2009), Seleim & Bontis (2013) e Chahal & Bakshi (2016), o capital intelectual é
segregado em capital humano, capital relacional e capital estrutural. Käpylä, Kujansivu & Lönnqvist (2012) acrescentam o capital
social a composição do capital intelectual nacional. Salonius & Lönnqvist (2012) definem o capital intelectual composto por capital
humano, relacional, estrutural e demonstra que o capital social é um conceito que possibilita a integração entre os três tipos de
capital existentes.
Nos trabalhos de Ruiz, Peña, Navarro, Badea, Grigorescu & Voinea (2011) e Navarro, Ruiz & Peña (2011), o capital intelectual nacional
é subdividido em capital humano, capital estrutural e capital não explícito. Para Wezniak (2007), ao invés de considerar o capital
social em sua estrutura, o autor propõe em seu modelo que o capital intelectual é composto de capital humano, capital relacional,
capital estrutural e capital renovável. Seguindo a mesma linha de estudo, Užienė (2014) considera em seu modelo que o capital
intelectual é composto de capital humano, capital de mercado, capital de processo e capital renovável.
Lin & Edvinsson (2008), adaptaram o modelo organizacional e segregaram o capital intelectual em: capital humano, capital de
mercado, capital de processos, capital renovável e capital financeiro.
Malhotra (2003), Bontis (2002; 2004), Lazuka (2012), Phusavat, Comepa, Sitko-Lutek, & Ooi (2012) e Spahic (2014), acreditam que a
riqueza de uma nação é composta pela riqueza financeira e capital intelectual. Conforme figura 1. Os autores utilizam um modelo
criado por Bontis (2002), com dois níveis de subdivisão do capital intelectual. Primeiro segregaram o capital intelectual em capital
humano e capital estrutural. Em seguida subdividiram o capital estrutural em capital de mercado e capital organizacional e por fim,
o capital organizacional foi separado em capital renovável e capital de processos.
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Figura 1: Estrutura do Capital Intelectual
Fonte: Adaptado de Malhotra (2003), Bontis (2002; 2004), Lazuka (2012), Phusavat, Comepa, Sitko-Lutek, & Ooi (2012) e Spahic (2014)

Com base nos modelos apresentados, percebe-se que as definições de capital intelectual têm diferentes entendimentos e diversas
formas de mensuração e interpretação. Não existe um único modelo ou interpretação, no entanto, existem diversos pontos em
comum nos modelos analisados. Diferentes tipologias de abordagem do capital intelectual foram desenvolvidas nas últimas décadas.
No entanto, as abordagens baseadas no modelo Skandian Navigator são predominantes, principalmente a tipologia utilizada por
Bontis (2002).
Com base nas tipologias existentes relacionados ao capital intelectual, a seguir são apresentadas as definições dos conceitos que
compõem o capital intelectual de acordo com os modelos analisados.
2.1 Capital Humano
O conhecimento obtido ao longo da vida, o conhecimento dos cidadãos, suas habilidades e capacidades, educação e criatividade, é
conhecido como capital humano. (Bontis, 2004; Navarro, Ruiz & Peña, 2011). A nível regional o capital humano inclui a capacidade
das pessoas e da região de utilização do capital humano para ser criativa e produtiva (Baptista & Leitão 2015). Para Malhorta (2003),
esse tipo de capital consiste no conhecimento dos fatos, leis e princípios além do conhecimento relacionado ao trabalho em equipe,
e outras habilidades de comunicação e especializações. O autor acredita que a educação é a base para a criação de capital humano
e nesse conceito inclui-se a sabedoria, expertise, intuição e a habilidade dos indivíduos agregarem valor pela criação de metas e
objetivos.
Andriessen & Stam (2004), realizaram um estudo sobre o capital intelectual da União Europeia com o objetivo de avaliar o nível do
capital intelectual europeu com base nas prioridades definidas na Agenda de Lisboa, no período de 1999 a 2001 e Stam & Andriessen
(2009) fizeram a mesma análise no período de 1995 a 2007. Os autores verificaram que existe uma correlação estatística significante
entre os investimentos feitos em capital humano e o nível do capital intelectual. Além disso, perceberam que o capital humano e o
capital estrutural andam juntos. Os países líderes em capital intelectual têm um valor mais elevado de capital humano e de capital
estrutural. Por outro lado, países com baixo capital intelectual tem valor menor de capital humano e capital estrutural. Com isso,
percebe-se que países que tem um alto investimento em capital humano, tem um alto valor de capital intelectual. Isto mostra que
capital humano e capital estrutural são fatores interdependentes que se complementam.
Bontis (2004), ao analisar o capital intelectual de 10 países Árabes concluiu que o capital humano é preponderante para a
prosperidade e riqueza financeira de uma nação, sendo que 20% do poder de explicação da riqueza financeira é dada pelo capital
intelectual.
Seleim & Bontis (2013), examinaram a relação entre capital intelectual e desempenho econômico de 148 países em desenvolvimento
e os resultados mostraram que o capital humano de uma nação tem uma correlação positiva com o desempenho econômico e com
o capital estrutural.
Uziene (2014) buscou analisar as peculiaridades do capital intelectual dos países bálticos em relação a 28 países europeus mais a
Noruega, no período de 2007 a 2011. Os resultados mostraram que a Estônia segue a liderança entre os países bálticos, muitas vezes
estando acima da média europeia. Essa liderança é dada pela habilidade do pais em manter um alto nível de capital humano entre
outros fatores.
Schwab (2016) aponta para a importância do capital humano no apoio das mudanças estruturais e revitalização da indústria. As
nações precisam se preocupar com educação, habilidades e mercado de trabalho para aumentarem a produtividade e
consequentemente a competitividade.
2.2 Capital Estrutural
Esse tipo de capital é denominado pelo mecanismo e estrutura de uma organização que proporciona e dá suporte aos funcionários
com objetivo de otimizar o desempenho intelectual. (Bollen, Vergauwen & Schnieders, 2005).
Para Edvinson e Malone (1997) o capital estrutural é um conjunto de conhecimento não humano, armazenado nos sistemas, base de
dados e programas de uma organização. Bontis (2004), acrescenta que um indivíduo em uma organização nunca poderá atingir o
potencial máximo do seu sistema se os procedimentos utilizados forem insatisfatórios.
Ruiz, Peña, Navarro, Badea, Grigorescu & Voinea (2011) aplicaram o modelo proposto em 82 países, com base na disponibilidade de
dados, analisando o período de 2006. E perceberam que para os países analisados o capital estrutural representa 96,6% do capital
intelectual, enquanto o capital humano representa somente 3,4%.
Malhotra (2003) define que o capital estrutural é o capital intelectual escondido na organização nacional e suas estruturas
tecnológicas. Representa os ativos de conhecimento que sobram sem considerar o capital humano. Para Malhotra (2003) e Bontis
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(2004) o capital estrutural é subdividido em capital organizacional e capital de mercado (também conhecido como capital relacional).
Diferentemente do capital humano, o capital estrutural pode fazer parte de uma nação e pode ser negociado.
2.2.1 Capital de Mercado ou Relacional
Capital de mercado ou relacional se assemelha as redes de relacionamento externas e ao capital social, ou seja, representa a
capacidade e sucesso de uma nação em oferecer incentivos e atrativos para satisfazer as necessidades de clientes internacionais, ao
mesmo tempo que troca conhecimento com o resto do mundo. Esse tipo de capital mostra competitividade de um país no mercado
externo, que pode ser mensurada pelos investimentos em relações internacionais e exportação de bens e serviços de qualidade
(Bontis, 2004; Malhotra 2003). Malhotra (2003) acrescenta que essas relações entre os países reforça a habilidade de criar valor por
meio do conhecimento.
Andriessen & Stam (2004), ao analisar o capital intelectual da União Europeia, no período de 1999 a 2001 e verificaram que não existe
correlação significativa entre capital relacional (de marcado) e outros tipos de capital intelectual. Stam & Andriessen (2009) fizeram
a mesma análise no período de 1995 a 2007 e perceberam que o capital estrutural e o capital relacional (de mercado) andam juntos.
Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de 10 países árabes verificou que existe uma associação positiva entre o capital
de mercado e o capital de processos, e entre o capital de mercado e o capital financeiro.
Seleim & Bontis (2013), examinaram a relação entre capital intelectual e desempenho econômico de 148 países em desenvolvimento
e os resultados mostraram que existe uma correlação positiva entre capital estrutural e capital relacional, capital relacional e
desempenho econômico, capital relacional e capital estrutural, e capital relacional e capital humano. Ou seja, investimentos em
capital relacional (de mercado) traz benefícios para o desempenho econômico, para o capital humano e para o capital estrutural.
2.2.2 Capital Organizacional
Edvinsson e Malone (1997) afirmam que o capital organizacional é composto em partes no que foi criado pela organização com a
utilização do capital humano. Para Malhotra (2003) e Phusavat, Comepa, Sitko-Lutek, & Ooi (2012), o capital organizacional é
conhecido como a capacidade, como por exemplo: estruturas organizacionais, hardware, software, base de dados, patentes, marca
registrada, e tudo que possa dar suporte a inovação e produtividade e proporcione e transmita conhecimento.
O capital organizacional consiste em dois componentes: Capital de processos e Capital renovável (ou capital de inovação /
desenvolvimento), que são apresentados a seguir.
2.2.2.1 Capital Renovável ou de inovação
Capital renovável é definido como a prosperidade intelectual e a capacidade de inovação que sustenta a vantagem competitiva de
uma nação. (Lin & Edvinson, 2010). Também conhecido como capital de inovação ou desenvolvimento, reflete a capacidade e os
investimentos atuais para um futuro crescimento, como por exemplo: Pesquisa e desenvolvimento, patentes, registro de marcas e
start-ups com alto potencial de crescimento (Malhotra, 2003; Bontis, 2004)
Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de 10 países árabes verificou que existe uma associação positiva entre o capital
renovável e o capital de processos e entre o capital renovável e o capital humano. Um país com elevado índice de capital humano
aplicado aos processos existentes gera uma estrutura sólida que pode ser renovada no futuro.
Uziene (2014) ao analisar os países bálticos em relação a 28 países europeus mais a Noruega, no período de 2007 a 2011 verificou
que a Estônia teve um aumento significativo no nível do capital intelectual e um dos fatores que influenciou esse crescimento é a
atenção com investimentos em capital renovável.
Ao medir a competitividade, Schwab (2016) percebe que conforme os modelos de negócios baseados na Tecnologia da Informação
e Comunicação se tornam mais comuns, os países que não priorizarem uma economia digital estarão em desvantagem concorrencial.
Por isso é preciso reformular os processos de análise do desempenho econômico e considerar a adoção tecnológica, agilidade do
negócio e capacidade de inovação.
2.2.2.2 Capital de Processos ou de informação
O capital de processos ou de informação, abrange os recursos de conhecimento não humanos de uma nação, integrado a
infraestrutura do país. Esses recursos facilitam a criação, acessibilidade e disseminação da informação (Lin & Edvinson, 2010).
São processos, atividades e infraestrutura relacionada à criação, compartilhamento, transmissão e disseminação do conhecimento
que contribui para a produtividade individual dos trabalhadores. O capital de processos pode ser visto nos sistemas de comunicação,
informação e tecnológicos, representados pelos hardwares, softwares, base de dados, laboratórios e estrutura organizacional que
sustentam e possibilitam o desenvolvimento do capital humano. (Malhotra 2003; Bontis, 2004).
Uziene (2014) ao estudar o capital intelectual dos países bálticos em relação a 28 países europeus mais a Noruega, no período de
2007 a 2011 analisou que do ponto de vista do capital de processos os países bálticos têm um índice elevado, em especial a Estônia,
que tem o maior índice de eficácia governamental, além da agilidade nas exportações e em iniciar um novo negócio.
Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de 10 países Árabes verificou que existe uma associação positiva entre capital de
processos e capital humano, capital de processos e capital renovável e capital de processos e capital de mercado. Uma nação com
elevado índice de capital humano aplicado aos processos existentes gera uma estrutura sólida que pode ser renovada no futuro. Esse
capital de processos elevado gera também a possibilidade de o país comercializar esse seu capital humano gerando uma prosperidade
e riqueza financeira.
2.3 Capital Financeiro
A riqueza de uma nação sempre foi baseada em bens tangíveis. No mundo ocidental o capital é resumido somente ao capital
financeiro, para os países do oriente o principal entendimento do capital é a terra. No entanto, com essa mudança de paradigma, e
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a necessidade do entendimento dos novos tipos de capital focados no conhecimento, as nações estão aumentando seus gastos em
bem-estar, saúde, educação, P&D e segurança. (Lin & Edvinson, 2010)
Para Bontis (2004) a principal métrica utilizada para demonstrar a riqueza financeira de uma nação é o seu PIB per capita ajustado
para as diferenças de poder de compra entre as nações. Lin & Edvinson (2010) o capital financeiro é dado pelo PIB, dívida externa,
produção industrial e inflação. Para Lin & Edvinson (2010), o capital financeiro é representado por um único indicador: o logaritmo
do PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra. Consideram que essa é a forma mais comum de mensuração da riqueza
financeira de uma nação.
Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de 10 países árabes, para avaliar o capital financeiro dos países árabes versus os
países membros da OCDE, comparou o PIB per capita e verificou que o PIB per capita médio dos países árabes em 1999 foi de USD
7.238, enquanto o PIB per capita dos países membros da OCDE foi de USD 22.020. Em seguida, analisou que 20% do poder de
explicação da riqueza financeira é dada pelo capital intelectual, onde Kuwait e Omã são os países que possuem o maior índice de
capital financeiro. Concluindo que existe uma relação entre capital financeiro e capital intelectual nacional.
Uziene (2014) na análise do capital intelectual dos países bálticos em relação a 28 países europeus mais a Noruega, no período de
2007 a 2011. Utilizou PIB per capita para a análise do capital financeiro e percebeu que entre os países analisados a Estônia tem o
maior capital financeiro, em linha com o melhor resultado de capital intelectual da região.

3. COMPETITIVIDADE NACIONAL E REGIONAL
O termo competitividade é amplamente utilizado em diversas linhas de pesquisa, geralmente com um objetivo de entender como
melhorar o bem-estar econômico e a distribuição da riqueza. Conforme Martin (2003), as principais escolas de pensamento
econômico trazem, de forma implícita ou explícita, a noção de competitividade nacional, regional e até mesmo empresarial.
Na teoria clássica, com a visão de Adam Smith (1776), onde a divisão do trabalho era considerada um fator importante para o
crescimento da economia, acreditava na competição livre e seus benefícios para a inovação tecnológica e para a sociedade. David
Ricardo (1817) com a teoria do valor do trabalho e o benefício das vantagens comparativas para o comércio internacional. Na teoria
neoclássica, com a abordagem da maximização da utilidade e dos lucros, a demanda e oferta, e a utilidade marginal. Na abordagem
da escola keynesiana, onde acreditava-se na importância da intervenção do estado na economia.
Para a microeconomia, a competitividade é analisada com base na capacidade de uma firma poder competir, crescer e ser rentável.
No nível empresarial, a competitividade é dada pela capacidade de uma empresa atender o mercado com preços competitivos e
qualidade, mantendo-se rentável. Quanto mais competitiva for a empresa em relação aos seus rivais, maior será sua capacidade de
crescimento e aumento do marketshare e por outro lado, empresas não competitivas tendem a perder mercado e
consequentemente não terem continuidade. Para a macroeconomia, o conceito de competitividade tem diversos entendimentos, no
entanto a maioria acredita que a competitividade é baseada na relação entre governo, sociedade e empresas com objetivo de gerar
crescimento econômico (Martin, 2003).
Fagerberg (1988) argumenta que as principais abordagens para entendimento da competitividade das nações é a análise das
diferenças no crescimento do custo de mão de obra, sendo o principal fator que afeta a diferença entre competitividade e
crescimento entre os países. No entanto, os resultados de seu estudo sugerem que os principais fatores que influenciam a
competitividade e crescimento das nações são a competitividade tecnológica e a habilidade de atender o mercado.
Porter (1990) define a competitividade como um conceito multidimensional que envolve diferentes aspectos, vantagens
competitivas, estratégia comercial e resultados, entre outros. A prosperidade não é inerente, mas sim criada e dependente da
habilidade de inovar e melhorar.
Em uma economia moderna, surge a importância de se investir no sistema educacional e de melhorar as competências da força de
trabalho. Os países e regiões deixam de competir somente por meio dos fatores de produção de bens e serviços, competem agora
com o conhecimento. A competitividade nesse novo modelo de economia do conhecimento é medida por bens intangíveis e
infraestrutura tecnológica (Leitão, 2008).
Para Schwab (2016), competitividade é o conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de
uma economia, que por sua vez define o nível de prosperidade que um pais pode alcançar. Além disso, o nível de produtividade
também determina a taxa de retorno de investimentos em uma economia, que é um direcionador importante das taxas de
crescimento. Ou seja, uma nação mais competitiva tem maior possibilidade de crescimento ao longo do tempo.
Muitas vezes a competitividade regional pode ser confundida com a competitividade nacional, pois, as definições de regiões ou
nações nem sempre são claras. Uma região não é somente um conjunto de empresas e pessoas e nem um país em escala reduzida.
A competitividade regional pode ser definida como a capacidade de uma região oferecer um ambiente atrativo e sustentável para
empresas e pessoas morarem e trabalharem (Annoni & Dijkstra, 2013; Annoni, Dijkstra & Gargano, 2016).
Broniz (2014), analisou a competitividade regional e o capital intelectual para as 16 regiões NUTS-II da Polônia e concluiu que o PIB
per capita é afetado positivamente pelo nível de competitividade e o capital intelectual tem forte influência na competitividade
regional.
3.1 Indicadores de competitividade regional
Os indicadores de competitividade nacional mostram de forma mais clara a situação das nações, que são definidas claramente pelas
suas fronteiras geográficas e políticas. Ao analisar a competitividade e capital intelectual regional surge a dificuldade de não existir
uma divisão territorial e geográfica específica.
Diversos países e instituições buscam mensurar o nível de competitividade das regiões ou nações, com o objetivo diversos, em geral,
buscando melhorar o ambiente econômico. A Comissão Europeia publica periodicamente um estudo sobre os índices de
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competitividade regional. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, realizou um estudo apontando o nível de avanço da
competitividade de suas regiões.
O índice sintético de desenvolvimento regional (ISDR), foi publicado em 2016, com dados para a economia das regiões portuguesas
de 2011 a 2014, pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE, 2017), analisando as 25 regiões NUTS III do país.
O índice de competitividade regional – Regional Competitiveness Index (RCI) é publicado trienalmente, desde 2010, pela diretoria
geral da Comissão Europeia para políticas regionais e urbanas, analisando 263 regiões NUTS II da união europeia (Annoni et al, 2016).
A seguir são apresentados os dois indicadores de competitividade regional, assim como a metodologia utilizada.
Índice Sintético de Desenvolvimento Regional - ISDR
O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) busca analisar, anualmente, o desenvolvimento regional ao nível NUTS III, de
25 regiões do território português, por meio de 3 componentes: competitividade, coesão e qualidade ambiental (INE, 2017).
O primeiro componente, a competitividade, analisa o potencial competitivo de cada região e o grau de eficiência educacional,
profissional, empresarial e produtiva, utilizando 25 variáveis. Demonstrando a eficácia na criação de riqueza e competitividade
internacional de suas regiões. O segundo componente, o índice de coesão, apresenta o grau de acesso da população a serviços básicos
de qualidade e a eficácia das políticas públicas para aumento da qualidade de vida da região. São utilizados 25 variáveis para análise
do indicador de coesão. O terceiro componente, a qualidade ambiental, está relacionada ao impacto das atividades econômicas e
práticas sociais sobre o meio ambiente e o efeito sobre o estado ambiental e as respostas econômicas e sociais. O cálculo do indicador
é realizado com base em 15 indicadores (INE, 2017).
Índice de competitividade regional Index – RCI
O relatório publicado por Annoni et al. (2016), é composto de 74 indicadores construídos utilizando a abordagem do Índice de
competitividade Global, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Esses indicadores são agrupados em 11 pilares: instituições,
estabilidade macroeconômica, infraestrutura, saúde, educação primária, ensino superior, eficiência do mercado de trabalho,
tamanho do mercado, disponibilidade tecnológica, sofisticação do negócio, inovação. (Fig.2)

Figura 2: Os 11 pilares da competitividade regional
Fonte: Adaptado de Annoni et al., (2016).

Esses pilares são separados em três grupos: básico, eficiente e inovador. O grupo básico representa os principais indicadores de todos
os tipos de economia. Com o desenvolvimento da economia regional, consequentemente o nível de competitividade aumenta,
devido a melhor qualificação a mão de obra e um mercado de trabalho mais eficiente, que pode ser visto nos indicadores do grupo
eficiente. Em um estágio mais avançado do desenvolvimento da economia regional os indicadores analisados são de disponibilidade
tecnológica, sofisticação do negócio e inovação (Annoni et al., 2016).
O 1º pilar: Instituições, mede a qualidade do governo e instituições, contratos públicos e sistema judiciário. Essas informações
mostram o desempenho geral das instituições de um determinado país, apesar de não apresentar com clareza as variações dentro
de cada região. O RCI utiliza 20 variáveis para análise das instituições (Annoni et al., 2016).
O 2º pilar: Estabilidade macroeconômica, é importante para o desenvolvimento regional. A estabilidade macroeconômica por si só
não pode aumentar a produtividade de uma nação, mas a falta de estabilidade econômica prejudica a economia. A economia não
pode crescer de forma sustentável, a menos que o ambiente macroeconômico seja estável (Schwab, 2016). Para a análise da
macroeconomia o RCI utiliza 5 variáveis (Annoni et al., 2016).
O 3º pilar: A infraestrutura é fundamental para garantir o funcionamento eficaz da economia. Meio de transporte eficaz incluindo
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, permitem que as empresas disponibilizem seus bens e serviços no mercado de forma segura
e oportuna e facilitem o deslocamento dos trabalhadores para os empregos mais adequados (Schwab, 2016). A infraestrutura é
verificada por meio de 4 variáveis (Annoni et al., 2016).
O 4º pilar: Saúde, mostra o capital humano, em termos de saúde, bem-estar. Uma força de trabalho saudável é vital para a
competitividade e produtividade, trabalhadores doentes são menos produtivos. A falta de preocupação e investimento na saúde gera
custo para as organizações, ineficiência, baixa qualidade. Com isso, é importante o investimento em saúde. (Schwab, 2016). Para
analisar a saúde foram utilizadas 6 variáveis (Annoni et al., 2016).
O 5º pilar: Educação básica, quanto maior o nível de educação básica, habilidades e competências, maior a habilidade dos indivíduos
terem um bom desempenho no trabalho e no ensino superior (Dijkstra, Annoni & Kozovska, 2011). A educação é analisada com a
utilização de 3 variáveis (Annoni et al., 2016).
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O 6º pilar: Ensino superior é crucial para as economias evoluírem. Principalmente com a globalização, é preciso a criação de
trabalhadores com alto nível educacional e com capacidade de executar tarefas complexas e adaptar-se rapidamente a mudanças e
evolução no processo produtivo (Schwab, 2016). Para analisar o ensino superior das regiões foram utilizadas 5 variáveis (Annoni et
al., 2016).
O 7º pilar: A eficiência do mercado de trabalho é fundamental para garantir que os trabalhadores sejam alocados na economia de
forma mais eficaz, mantendo incentivos para darem o seu melhor no trabalho. Esse mercado deve ter a flexibilidade de transferir os
trabalhadores de uma atividade para outra rapidamente e com um baixo custo, e de permitir mudanças salariais sem criar grandes
problemas sociais. Um mercado de trabalho eficiente deve também garantir incentivos para os trabalhadores e proporcionar um
ambiente igual para homens e mulheres (Schwab, 2016). Para analisar a eficiência do mercado de trabalho, Annoni et al., (2016)
utilizaram 8 variáveis.
O 8º pilar: Tamanho do mercado demonstra o nível de bem-estar econômico regional e o tamanho do mercado disponível para atrair
empresas. Quanto maior o mercado, maior a possibilidade de desenvolvimento e benefícios de economia em escala (Dijkstra, Annoni
& Kozovska, 2011). Para analisar a o tamanho do mercado regional foram utilizadas 3 variáveis (Annoni et al., 2016).
O 9º pilar: Disponibilidade tecnológica, mede a agilidade com que uma economia adota tecnologias existentes para aumentar a
produtividade de suas indústrias, com ênfase específica em sua capacidade de alavancar totalmente as tecnologias de informação e
comunicação nos processos de produção para aumentar a eficiência e permitir a inovação. As empresas precisam ter acesso a
produtos avançados tecnologicamente e devem ter a capacidade de absorver essa tecnologia e utilizá-la (Schwab, 2016). Para analisar
a disponibilidade tecnológica regional foram utilizadas 10 variáveis, sendo 3 variáveis regionais. E 7 variáveis nacionais (Annoni et al.,
2016).
O 10º pilar: Sofisticação do negócio diz respeito a dois elementos intrinsecamente ligados: a qualidade das redes globais de negócios
de um país e a qualidade das operações e estratégias de cada empresa. Esses fatores são especialmente importantes para os países
em estágio avançado de desenvolvimento. A qualidade das redes de negócios suporte às indústrias é medida pela quantidade e
qualidade dos fornecedores locais e pela extensão da sua interação (Schwab, 2016). Para analisar a sofisticação dos negócios foram
utilizadas 3 variáveis (Annoni et al., 2016).
O 11º pilar: Inovação - é importante para as economias à medida que se aproximam da fronteira do conhecimento, onde a
possibilidade de gerar mais valor por meio da utilização de tecnologias existentes é nula. Nessas economias, as empresas devem
desenvolver produtos e processos de ponta para manter a vantagem competitiva e obter mais crescimento. Ou seja, é preciso
investimentos em P & D, presença de instituições de pesquisa de alta qualidade que possam gerar novas tecnologias (Schwab, 2016).
Para analisar a inovação dos países analisados foram utilizadas 12 variáveis (Annoni et al., 2016).

4. CONCLUSÃO
Com o aumento da discussão sobre a nova perspectiva de visão da riqueza e do crescimento das nações e das regiões, surge a
necessidade de entendimento dos novos tipos de capital existentes, do crescimento baseado em conhecimento e bens intangíveis,
e da sua importância para o crescimento e competitividade regional.
Schwab (2016) verificou a necessidade de atualização de seu modelo de mensuração da competitividade nacional, com a
apresentação do “WEF Global Competitiveness Index Updated” além disso, percebe-se a necessidade de considerar o capital
intelectual para analisar o comportamento da competitividade das regiões que fazem parte, não só da comunidade europeia, como
de outros continentes. Sendo assim, tomando como base o RCI, devido a sua periodicidade e capacidade informacional e
acrescentando variáveis que possam mostrar a nova realidade da competitividade baseada no capital intelectual, pode surgir um
indicador atualizado que apresente de forma mais atual a situação do desenvolvimento regional, assim como uma nova visão da
competitividade regional, adequada a nova perspectiva de riqueza e crescimento e conhecimento.

BIBLIOGRAFIA
Andriessen, D.G., Stam, C.D. (2004). The Intellectual capital of the European Union, Diedem, The Netherlands, Centre for Research in Intellectual
Capital, Inholland University of Professional Education.
Annoni, P., & Dijkstra, L. (2013). EU regional competitiveness index. Luxembourg, Europe.
Annoni, P., Dijkstra, L. & Gargano, N. (2016). The EU regional competitiveness index 2016. Luxembourg, Europe.
Baptista, R., & Leitão, J. (2015). Entrepreneurship, human capital, and regional development (pp. 15-28). Heidelberg: Springer. Focado em capital
intelectual regional.
Bollen, L., Vergauwen, P., & Schnieders, S. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management
Decision, 43(9), 1161-1185.
Bontis, N. (2004). National intellectual capital index: a United Nations initiative for the Arab region. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 13-39.
Bronisz, U., van Ophem, J., & Heijman, W. (2014). The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions. Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4).
Chahal, H., & Bakshi, P. (2016). Measurement of intellectual capital in the Indian banking sector. Vikalpa, 41(1), 61-73.
Dijkstra, L., Annoni, P., & Kozovska, K. (2011). A new regional competitiveness index: Theory, methods and findings (Vol. 2, p. 2011). Working Paper.
DGPJ Direcção-Geral da Política de Justiça. Diário da República (2017) –I série–A. Consultado em 15 jun. 2017. Disponível em:
http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-just ica/metainformacao/nomenclaturas-da-justica/nomenclatura-das/downloadFile/file/NUTS.pdf
Dumitrascu, R. A., & Dumitrascu, V. (2013). European Experiences Relating to National Intellectual Capital Metrics. Knowledge Horizons. Economics,
5(3), 40-43.
Edvinsson, L., & M. Malone. (1997). Intellectual capital. New York: Harper Business.
Edvinsson, L. (2004) "Regional Intellectual Capital in waiting–a strategic IC Quest." Italian Innovation week.
EUR-Lex. (2017)
Access to European Union law. Consultado em 19 jun. 2017. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/LSU/?uri=celex:32003R1059

757

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
INE. (2017). Instituto Nacional de Estatística. Statistics Portugal. Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Consultado em 15 jun. 2017. Disponível
em: https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=295438454&att_display=n&att_download=y.
Fagerberg, J. (1988). International competitiveness. The economic journal, 98(391), 355-374.
Käpylä, J., Kujansivu, P., & Lönnqvist, A. (2012). National intellectual capital performance: a strategic approach. Journal of Intellectual Capital, 13(3),
343-362.
Lazuka, V., (2012). National intellectual capital: concept and measurement. Master thesis, Lund University, School of Economics and Management,
p.76.
Leitão, J. C. C. (2008). Dimensões competitivas de Portugal: Contributos dos territórios, sectores, empresas e logística. Centro Atlântico.
Lin, C. Y. Y., & Edvinsson, L. (2008). National intellectual capital: comparison of the Nordic countries. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 525-545.
Lin, C, Y. & Edvinsson, L. (2010). What National Intellectual Capital Indices Can Tell About the Global Economic Crisis of 2007-2009? Electronic Journal
of Knowledge Management Volume 8 Issue 2, 253–266.
Lin, C. Y. Y., & Edvinsson, L. (2010).a National intellectual capital: A comparison of 40 countries. Springer Science & Business Media.
Malhotra, Y. (2001), “Knowledge assets in the global economy: assessment of national intellectual capital”, in Malhotra, Y. (Ed.), Knowledge
Management and Business Model Innovation, Idea Publishing Group, London.
Malhotra, Y. (2003). Measuring knowledge assets of a nation: knowledge systems for development. In Research Papers prepared for the Invited
Keynote Presentation at meeting Knowledge Systems for Development.
Martin, R. (2003). A study on the factors of regional competitiveness: A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional
Policy. Cambridge: Cambridge University.
Navarro, J. L. A., Ruiz, V. R. L., & Peña, D. N. (2011). An alternative to measure national intellectual capital adapted from business level. African Journal
of Business Management, 5(16), 6707.
Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A., & Ooi, K. B. (2012). Intellectual capital national implications for industrial competitiveness. Industrial
Management & Data Systems, 112(6), 866-890
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations.
Ruiz, V. R. L., Peña, D. N., Navarro, J. L. A., Badea, L., Grigorescu, A., & Voinea, L. (2011). Measurement of national non-visible wealth through
intellectual capital. Romanian Journal of Economic Forecasting, 14(3), 200-213.
Salonius, H. & Lönnqvist, A. (2012), “Exploring the policy relevance of national intellectual capital information”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 13
No. 3, pp. 331-342.
Schwab, K. (2016). The global competitiveness report 2016-2017. Geneva: World Economic Forum.
Seleim, A., & Bontis, N. (2013). National intellectual capital and economic performance: empirical evidence from developing countries. Knowledge
and Process Management, 20(3), 131-140.
Stam, C., & Andriessen, D. (2009). Intellectual capital of the European Union 2008: measuring the Lisbon strategy for growth and jobs. Electronic
Journal of Knowledge Management, 7(4), 489-500.
Stewart, T.A. (1997). Intellectual capital: The new wealth of organizations. New York: Nicholas Brealey.
Spahic, E. (2014). Models for measurement of national intellectual capital - A case study of the skandia navigator model. Economic and Social
Development: Book of Proceedings, 152-166.
Užienė, L. (2014).“Measurement of National Intellectual Capital: The Benchmarking of the Baltic Countries in the Context of Europe.”, Proceedings of
the European Conference on Intellectual Capital, Trnava, Slovak Republic, pp. 283–292.
Wezniak, D. (2007). Measurement of national intellectual capital: application to EU countries. IRISS Working Paper Series, 2007-13, CEPS/INSTEAD,
Differdange, Luxembourg.

758

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

RS09
–
LABOUR
DEVELOPMENT

759

MARKETS

AND

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1068
A NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LABORAL
COMO PONTO ESSENCIAL DE ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES ECONÓMICAS
REGIONAIS [ONLY ABSTRACT]
1

jose.chilao@jgc-a.pt

Jose Chilao

Universidade Nova de Lisboa

2

joao.gomes.ramos@jgc-a.pt

João Augusto Ramos

Universidade de Lisboa

3

jmrl@fcsh.unl.pt

Jose Lucio

CICS NOVA

RESUMO
Com o presente trabalho procura-se um duplo sentido. Em primeiro lugar, apresenta-se este projecto com o objectivo de estudar um
problema muito premente que assola a sociedade Portuguesa: o desemprego. Seguidamente, tentaremos sugerir medidas que se
apresentem como uma das ideias possível para a resolução do problema. Começando pelo inicio, podemos afirmar que as taxas de
desemprego elevadas é um dos principais problemas que carece de resolução em pleno Séc. XXI. O problema do desemprego em
Portugal afigura-se assim, como um dos principais desafios a ser resolvido pelo governo Português. Desta feita, uma situação
preocupante que no nosso entendimento é uma das mais difíceis de resolver, é o desemprego na população activa que se encontra
na faixa etária entre os 40 e os 60 anos. Isto porque para o mercado de trabalho estes trabalhadores são considerados demasiado
“velhos” para arranjarem um novo emprego, mas ao mesmo tempo também não se apresentam com a idade mínima necessária para
se conseguirem reformar. Para além disso, também não tem idade para imigrarem para outros países, pelo que sair de Portugal não
pode ser encarado como uma solução. Desta forma, encaramos um grave problema social que afecta uma determinada faixa etária
e que tem repercussões por toda uma estrutura social que se encontra interligada. Atendendo a esta primeira análise, tentamos
neste segundo ponto lançar uma série de ideias, sob eventuais soluções que poderão ser encontradas para solucionar este fastidioso
problema. Actualmente, ao olharmos para o regime laboral Português, nomeadamente para o Código do Trabalho, verificamos que
este não se adapta à actual conjectura económico-social, pecando por ser extremamente protector. Desta feita, o que sugerimos é
uma alteração que facilite a celebração de novos vínculos laborais, com uma maior abertura para a celebração de vínculos flexíveis
que permitam que o processo de despedimento seja mais célere e menos penoso para as empresas. Acreditamos que estas alterações
se apresentariam como uma solução mais apetecível para as empresas apostarem nos vínculos laborais e na contratação de novos
trabalhadores Deste modo, as ideias suscitadas permitem-nos apresentar medidas concretas que trariam a flexibilização necessária
ao mercado de trabalho, fomentariam as ofertas de emprego e consequentemente reduziriam as taxas de desemprego. Por fim, não
esqueceremos o âmbito regional, dando naturalmente um especial enfoque ao problema do desemprego no âmbito regional.
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RESUMO
Os eventos desportivos podem afetar a imagem de uma cidade ou até mesmo de um país, estimulando a sua economia e contribuindo
para a expansão do seu comércio, mediante a introdução de novos produtos e a exploração de novos mercados. Além do impacto
económico dos eventos desta natureza, merecem também uma atenção especial os impactos sociais e ambientais. Neste contexto,
o objetivo do presente estudo é o de comparar as perceções dos inquiridos em relação ao evento “SATA Azores Pro-World Surf
League”, realizado nos Açores em 2009 e em 2015. A amostra referente a 2009 é constituída por 102 participantes (55.9% do género
masculino e 44.1% do feminino), enquanto que a referente a 2015 é constituída por 208 participantes (68.3% do género masculino
e 31.7% do feminino). Os dados, recolhidos através de um questionário, permitem a avaliação da variável latente “Satisfação com o
evento”. As escalas utilizadas, em 2009 e em 2015, contêm 10 itens em comum, relativamente aos quais cada inquirido selecionou
uma e uma só de sete modalidades possíveis de resposta (1-Muito Fraco a 7-Muito Bom). Os dados foram analisados com base em
métodos estatísticos, entre os quais se destacam alguns algoritmos de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA). A ACHA
dos itens permitiu-nos obter duas tipologias de variáveis, uma referente a 2009 e outra a 2015. É, ainda, de realçar que a ACHA das
áreas geográficas em que se incluem os países de origem dos participantes da amostra referente a 2015 permitiram a comparação
das perceções dos participantes das diferentes origens (perfis de participantes). Para a realização desta última ACHA foi obtida uma
nova tabela de dados, em que cada entrada contém uma distribuição de frequências (dados de natureza complexa), em vez de um
único valor. O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere a este evento desportivo, pode sere
útil a nível do planeamento futuro do mesmo, no sentido de o tornar mais atrativo e de o integrar no desenvolvimento do turismo
nos Açores.
Palavras-chave: Análise Classificatória, Evento desportivo, Eventos turísticos, Impacto social, Perceções dos participantes

PERCEPTIONS ABOUT A SPORT EVENT (2009 VERSUS 2015): TWO TYPOLOGIES OF VARIABLES
ABSTRACT
Sport events can affect the image of a city or even a country, stimulating its economy and contributing to expansion of its commerce
by introducing new products and exploration of new markets. Apart from the economic impact of the events of this type, special
attention should be paid to social and environmental impacts. In this context, the aim of the present study is to compare the
perceptions of the respondents about the event "SATA Azores Pro-World Surf League", held in the Azores in 2015, and the same
event held in 2009 for comparative effects. The sample related to 2009 consists of 102 participants (55.9% of male and 44.1% of
female gender), while the one related to 2015 consists of 208 participants (68.3% of male and 31.7% of female gender). The data,
collected through a questionnaire, is related to the evaluation of the latent variable “Satisfaction with the event”. The scale used for
evaluation of latent variable includes 10 common items, regarding which each respondent selected one and only one from seven
possible modalities of the answer (1-Very Poor to 7-Very Good). The data were analysed based on statistical methods among which
we highlight some algorithms of Ascendant Hierarchical Cluster Analysis (AHCA). The AHCA of the items allowed us to obtain two
typologies of variables, one related to 2009 and another to 2015. In addition to that, was done the AHCA of the geographical areas
of origin of participants of the sample related to 2015 in a way to compare the perceptions of participants from different geographical
areas. For the completion of the last AHCA was obtained a new data table, in which each entry contains a frequencies distribution
(data of complex nature), instead of a unique value. Knowledge related to perceptions of local people and visitors, regarding this
sport event, can be useful for its future planning, in order to make it more attractive and integrate it into development of tourism in
the Azores.
Keywords: Cluster Analysis, Perceptions of participants, Social impact, Sport event, Touristic events.

1. INTRODUÇÃO
Os eventos desportivos são uma parte importante das atividades que permitem desenvolver o turismo e a economia de uma região,
dando visibilidade e atratividade aos locais onde estes eventos ocorrem. Este é um dos motivos pelo qual os grandes eventos
desportivos têm recebido, na sociedade atual, uma atenção cada vez maior por parte de espectadores, atletas, meios de comunicação
social, patrocinadores e políticos. A organização de um evento desportivo envolve os seus organizadores e patrocinadores, sendo de
referir que, além do impacto económico dos eventos desse tipo, deve ser dada uma especial atenção aos impactos sociais e
ambientais.
O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere à realização de eventos desportivos, pode sere útil
a nível do planeamento futuro de outras edições do mesmo evento ou de outros eventos do género, no sentido de os tornar mais
atrativo e de os integrar no desenvolvimento turístico sustentável de uma região. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é o
de comparar as perceções dos inquiridos em relação ao evento “SATA Azores Pro- World Surf League”, realizado nos Açores em 2009
e em 2015.
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Na Secção 2 são abordados os principais impactos dos eventos desportivos. Na Secção 3 são descritos os métodos de recolha e análise
de dados utilizados neste estudo. A Secção 4 contém os principais resultados do estudo. Por último, na Secção 5 são apresentadas
algumas considerações finais acerca do trabalho desenvolvido.

2. IMPACTOS DOS EVENTOS DESPORTIVOS
O que torna um evento especial é a sua singularidade oferecendo experiências únicas com o objetivo de atrair visitantes (Getz, 2004).
A comunidade residente tem a consciência de que o impacto do turismo tem principalmente quatro dimensões, sendo estas a
económica, a social, a cultural e a ambiental e que o sentimento de bem-estar, tanto social como económico, é afetado (Kim et al.,
2013). O turismo baseado no desporto tornou-se importante nos últimos anos, sendo atualmente um popular produto turístico
(Gibson, 1998). É de salientar que os destinos turísticos usam eventos desportivos para atraírem participantes e espectadores, os
quais vão guardar perceções relativas a esses eventos e aos locais da sua realização (Kaplanidou e Vogt, 2010).
O turismo de eventos é geralmente usado no âmbito de uma estratégia para o desenvolvimento de destinos turísticos, de forma a
que se possa alcançar todos os potenciais benefícios económicos dos eventos (Getz, 2004) e aproveitar todas as oportunidades
culturais e sociais (Raje et al., 2013).
A construção de infraestruturas, a operação do evento e as despesas relacionadas com os visitantes e participantes são consideradas
como as três origens para o benefício económico de um evento (Hodur e Leistritz, 2006). Os eventos também podem levar ao
crescimento dos negócios existentes e à criação de novos, constituindo assim um estímulo à atividade económica e à confiança
comercial. Importa referir, ainda, que os eventos desportivos podem gerar um aumento de valor dos terrenos e dos edifícios nas
áreas em que ocorrem (Dwyer et al., 2000).
Os turistas estrangeiros são o grupo que tem que ser atraído pela despesa acima da média, com um grande impacto na restauração
e hotelaria, e apesar destes impactos oriundos da despesa efetuada durante o evento serem temporários, os eventos podem
promover uma região como um emergente destino turístico, a merecer não só atenção como também o aumento do reconhecimento
internacional entre potenciais turistas (Arnegger e Herz, 2015).
O impacto social é definido como qualquer impacto que afeta a qualidade de vida dos residentes, mas não se consegue distanciar do
impacto ambiental e económico (Fredline et al., 2003). Os eventos atraem tanto turistas, como eventuais patrocinadores e os media,
sendo de referir que os turistas gastam dinheiro, gerando benefícios económicos, combatendo a sazonalidade e contribuindo para o
desenvolvimento económico e urbano. Os eventos criam uma imagem positiva para o destino turístico e funcionam como um
catalisador para o desejado desenvolvimento, na medida em que tornam as cidades mais atrativas e convidativas ao retorno dos
visitantes (Getz e Page, 2015).
O turismo desportivo está a tornar-se um meio para gerar crescimento económico através do investimento interno, do
desenvolvimento de turismo especial e da expansão do sector dos serviços (Lim e Patterson, 2008). O setor público não tem interesse
unicamente no impacto económico e o facto de um evento estar alinhado com os valores sociais e ambientais da comunidade local
faz com que a probabilidade de esse evento se prolongar no tempo seja maior (Fredline et al., 2003).
Os eventos desportivos de pequena escala podem resultar em um maior impacto positivo na comunidade local, por fazerem uso das
infraestruturas existentes, requererem o mínimo de fundos público, serem mais fáceis de lidar em relação ao controlo de multidão
e congestionamento e por minimizarem os efeitos da sazonalidade (Higham, 1999).
Os eventos desportivos contribuem para o aumento do interesse pelo desporto, facultando ainda à comunidade local a possibilidade
da utilização das infraestruturas usadas para o evento, o que contribui para a melhoraria da saúde dos cidadãos (Dwyer et al., 2000).
Só quando a oferta e a procura de recursos locais se igualam é que se atinge o impacto económico ótimo (Agha e Taks, 2015). O local
do evento pode não ser o mais turístico, com clima quente, praias ou montanhas com neve, mas podem existir outras atrações
regionais que encorajem os turistas a prolongarem as suas estadias (Turco, 2008) e a regressarem.
As ilhas em geral, e as dos Açores em particular, são, pela sua natureza, consideradas excelentes locais para eventos de elevado valor
económico, os quais são essenciais para o desenvolvimento turístico sustentável e para a sua otimização. Consequentemente, os
eventos desportivos realizados nas ilhas podem ser considerados como atrações poderosas, fornecendo boas oportunidades para a
regeneração de antiquados destinos turísticos e para o desenvolvimento de produtos de elevado valor para os turistas modernos
(Lim e Patterson, 2008).
Em última análise, os eventos desportivos têm vários impactos e alguns desses impactos vão além da elaboração do evento, sendo
muito importantes para o desenvolvimento das comunidades, em que o benefício na imagem de destino turístico e o aumento de
bem-estar da comunidade são dos mais importantes.

3. MÉTODOS DE RECOLHA E DE ANÁLISE DOS DADOS
A amostra relativa a 2009 é composta por 102 participantes (55.9% do género masculino e 44.1% do feminino), oriundos
maioritariamente de Portugal (81.4%), mas também da Austrália (3.9%), dos Estados Unidos da América (2.9%), do Brasil (2 %), da
Espanha (2%), do Havai (2%), do País Basco (2%), da Suécia (2%), da França (1%) e da Holanda (1%).
A amostra de 2015 é constituída por 208 participantes (68.3% do género masculino e 31.7% do feminino), oriundos também na sua
maioria de Portugal (60.2%), mas também da Alemanha (12.6%), Brasil (3.9%), Reino Unido (3.4%), Espanha (2.9%), Estados Unidos
da América (2.9%), Suíça (2.4%), Canadá (2.4%), Holanda (1.9%), Áustria (1.5%), Costa Rica (1%), Noruega (1%), Austrália (1%), Bélgica
(0.5%), Polónia (0.5%), Lituânia (0.5%), Argentina (0.5%), Singapura (0.5%) e de França (0.5%).
A distribuição dos inquiridos segundo o nível etário é apresentada na Figura 1.
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Figura 1: Distribuição dos inquiridos segundo o nível etário.
Em 2015 houve uma maior proporção de inquiridos com 51 ou mais anos comparativamente a 2009.
Os dados, recolhidos por questionário permitem a avaliação da variável latente “Satisfação com o evento "SATA Azores Pro-World
Surf League". As escalas utilizadas, em 2009 e em 2015, contêm 10 itens em comum, que avaliam diversos atributos do evento,
relativamente aos quais cada inquirido selecionou uma e uma só de sete modalidades possíveis de resposta: 1-Muito Fraco (MF), 2Fraco (F), 3-Não satisfatório (NS), 4-Razoável (R), 5- Satisfatório (S), 6-Bom (B), 7-Muito Bom (MB). A descrição dos atributos avaliados
nas duas edições do evento (itens comuns às duas escalas) é apresentada no Quadro 1.
Quadro 1: Descrição das variáveis (itens) comuns às duas escalas
Atributos do evento
V1- Organização geral
V2- Segurança geral
V3- Segurança no evento
V4- Informação nos media
V5- Informação na internet
V6- Informação no local do evento
V7- Desempenho dos surfistas
V8- Atratividade do evento
V9- Acesso ao local do evento
V10- Infraestrutura de apoio

De acordo com os valores obtidos para o coeficiente alfa de Cronbach em 2009 (0.680) e em 2015 (0.898), verificou-se que a
consistência interna dos itens da escala foi aceitável, mas não elevada, no caso dos dados de 2009, tendo sido boa no caso dos dados
de 2015.
Foram calculadas as pontuações totais (somas das pontuações obtidas nos 10 itens) referentes a cada uma das edições do evento
desportivo em análise, com o intuito de aferir os níveis de satisfação global com o evento nas duas edições.
Os dados foram analisados com base em diversos métodos estatísticos, entre os quais se encontram algumas medidas sumárias,
algumas técnicas de visualização gráfica, incluindo gráficos Zoom-star a duas dimensões (2D), alguns testes de hipóteses (teste de
Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors, teste de comparação de duas médias populacionais no caso da análise das
pontuações totais relativas às duas edições do evento e teste de Mann-Whitney no caso da análise referente a cada um dos itens), e
alguns algoritmos de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA), no âmbito da análise de dados clássicos e de natureza
complexa (Bock and Diday, 2000; Diday and Noirhomme-Fraiture, 2008).
A ACHA dos itens que avaliam a variável latente (itens comuns aos questionários de 2009 e de 2015) foi efetuada com base no
coeficiente afinidade básico (e.g., Bacelar-Nicolau, 1987) e em cinco critérios de agregação (dois clássicos: Single Linkage e três
probabilísticos: AVL, AV1 e AVB), estes últimos no âmbito da Metodologia VL (e.g., Lerman, 1970, 1972, 1981, 2016; Bacelar-Nicolau,
1987; Nicolau, 1983; Nicolau e Bacelar-Nicolau, 1998). Foi, ainda, efetuada a ACHA das áreas geográficas em que se incluem os países
de origem dos inquiridos em 2015, de forma a se procurar eventuais padrões de proximidade entre as perceções dos indivíduos das
diferentes origens. Para a realização desta última ACHA, procedeu-se ao agrupamento dos países de origem (dos inquiridos em 2015)
em quatro áreas geográficas, tendo-se verificado que 68.9% são oriundos do Sul e Oeste da Europa (Europa Sul e Oeste), 18.9% da
Europa Central e de Leste, 10.7% da América e 1.5% da Ásia. A descrição destes grupos de visitantes (dados agregados) foi efetuada
com base em uma nova tabela de dados, em que cada entrada contém uma distribuição de frequências (dados de natureza complexa,
também conhecidos como dados simbólicos), em vez de um único valor (Quadro 2). Desta forma, podem ser aplicados métodos no
âmbito da Análise de Dados Simbólicos, entre os quais os de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA). A ACHA das
áreas geográficas foi efetuada com base no coeficiente de afinidade generalizado ponderado (e.g., Bacelar-Nicolau, 2000), com iguais
pesos, para dados de natureza complexa, e nos mesmos critérios de agregação supracitados.
A seleção das melhores partições foi efetuada com base na estatística global de níveis, STAT, (e.g., Lerman, 1970, 1981; BacelarNicolau, 1987; Sousa et al., 2014).
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4. PRINCIPAIS RESULTADOS
Nesta Secção, são apresentados os principais resultados referentes à comparação das perceções relativas à satisfação com as duas
edições do evento. Para uma melhor sistematização dos resultados, foi considerada uma divisão em três subsecções.
4.1 Análise das Pontuações totais
Os valores da média, da mediana e da moda das pontuações totais (soma das pontuações dos 10 itens considerados neste estudo)
foram mais elevados em 2009 (média=56.4; mediana=57; moda=59), quando comparados com os de 2015 (média=55.5; mediana=56;
moda=55), mas foram sempre superiores ao ponto médio (40) do intervalo de variação da escala. No entanto, a dispersão das
pontuações totais foi mais elevada em 2015 (desvio padrão=8.975; mínimo=18; máximo=70), comparativamente à registada em 2009
(desvio padrão=5.615; mínimo=42; máximo=69), conforme pode ser também verificado a partir da Figura 1.
A aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors apontou para a não rejeição da hipótese nula de que a
pontuação obtida se distribui de acordo com a distribuição normal, tanto em 2009 (p=0.200) como em 2015 (p=0.064), considerando
um nível de significância de 0.05, pelo que se optou pela aplicação de um teste paramétrico.

Figura 1: Diagramas de extremos e quartis – 2009 versus 2015
A média das pontuações obtidas em 2009 (56.4) foi ligeiramente superior à de 2015 (55.5). No entanto, a aplicação do teste t para
duas amostras independentes permitiu concluir que não há diferenças estatisticamente significativas entre as médias (t=0.975;
p=0.331) das pontuações totais nas duas edições, o que aponta para níveis médios de satisfação similares nas duas edições.
4.2 Análise item a item
Passando agora à análise item a item, a Figura 2 mostra, para cada um dos atributos avaliados, a percentagem de inquiridos que o
avaliaram como “Muito Bom”.

Figura 2: Percentagens de respostas na categoria “Muito Bom”.
A partir da Figura 2, podemos verificar que os itens V4 (Informação nos media), V5, (Informação na internet), V6 (Informação no
local), V7 (Desempenho dos participantes) e V8 (atratividade das etapas) foram avaliados com a nota de “Muito Bom” por uma maior
proporção de inquiridos em 2009, comparativamente a 2015. Em contrapartida, os itens 1 (Organização geral), 3 (Segurança nas
etapas), 9 (Acesso ao local) e 10 (Infraestruturas de apoio) obtiveram uma maior proporção de avaliações com a nota “Muito Bom”
em 2015, comparativamente a 2009.
O Quadro 2 mostra os valores do mínimo, máximo, moda e mediana referentes à avaliação dos 10 itens no caso das duas edições do
evento, encontrando-se sombreados a cinzento os casos em que essas medidas apontam, na sua globalidade, para uma melhor
avaliação.
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Quadro 2: Valores do mínimo, máximo, moda e mediana (2009 versus 2015)
Atributos
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Mínimo
4
2
1
1
2
3
4
3
2
2

Máximo
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Moda
6
6
6
6
7
6
6
6
6
5

2009
Mediana
6
6
5
6
7
6
6
6
5
5

Mínimo
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

2015
Máximo
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Moda
5
6
6
5
6
5
6
6
7
6

Mediana
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6

As Figuras 3 e 4 apresentam, respetivamente, para as edições de 2009 e 2015, as modas de cada um dos itens da escala, ligadas por
uma linha contínua, dando-nos uma perspetiva geral sobre o posicionamento mais frequente dos inquiridos em relação à avaliação
de cada um dos atributos do evento (itens da escala).
No caso da edição de 2009 o item 5 apresentou moda igual a “Muito Bom” (MB), sendo de salientar que a maioria dos inquiridos
(52.9%) avaliou esse atributo com a classificação de “Muito Bom”, conforme mostram as figuras 2 e 3. O item 10 apresentou moda
“Satisfatório” (S) e todos os outros itens tiveram moda igual a “Bom” (B) (categoria mais frequentemente assinalada na avaliação
destes itens).
No caso da edição de 2015 o item 9 apresentou moda igual a “Muito Bom” (MB), os itens 1 e 4 apresentaram moda “Satisfatório” (S),
o item 6 apresentou duas modas, Satisfatório” (S) e “Bom” (B) (categorias de resposta igualmente frequentes) e todos os outros itens
tiveram moda igual a “Bom” (B).

Figura 3: Gráfico Zoom-Star (2D) - Modas dos 10 itens – 2009

Figura 4: Gráfico Zoom-Star (2D) - Modas dos 10 itens - 2015
Com o intuito de se averiguar a existência ou não de diferenças significativas a nível da avaliação de cada um dos atributos
(correspondentes a cada um dos 10 itens), entre as pessoas que assistiram à edição de 2009 e as que assistiram à edição de 2015, foi
utilizado o teste de Mann-Whitney, tendo-se obtido os resultados apresentados no Quadro 3. A aplicação deste teste revelou que, à
exceção do atributo “Segurança geral”, ocorreram diferenças significativas entre as duas edições dos eventos a nível da avaliação dos
restantes itens.
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Quadro 3: Resultados da aplicação do teste de Mann-Whitney - 2009 versus 20015
V1
U=8958.5
p=0.046
V6
U=6834
p=0.000

V2
U=8769.5
p=0.383
V7
U=8607
p=0.049

V3
U=8187.5
p=0.006
V8
U=6845.5
p=0.000

V4
U=7254.5
p=0.000
V9
U=5749.5
p=0.000

V5
U=5044
p=0.000
V10
U=6180
p=0.000

No caso das variáveis V1, V4, V5, V6, V7 e V8 as médias das ordens são mais elevadas em 2009, enquanto que no caso das variáveis
V3, V9 e V10 as médias das ordens são mais elevadas em 2015. Conclui-se, assim, que em 2015 foram percecionadas melhorias a
nível da segurança no evento, do acesso ao local do evento e nas infraestruturas de apoio. Consequentemente, em futuras edições
deste evento desportivo devem ser melhoradas a divulgação do evento, através das mais variadas fontes de informação (mass media,
internet, informação no local do evento), e a organização geral do evento.
Os valores do coeficiente de correlação de Spearman entre os pares de itens considerados na avaliação da satisfação com a qualidade
das duas edições do evento são apresentados, respetivamente, nos quadros 4 e 5.
Quadro 4: Valores do coeficiente de correlação de Spearman - 2009
2009 V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V1
1.000 ,246*
,299** ,254*
,247*
,347**
0.184
V2
,246*
1.000
0.097 0.116 ,228*
-0.031 -0.042
V3
,299** 0.097
1.000 0.052 0.121
0.181
0.083
V4
,254*
0.116
0.052 1.000 ,489**
,259*
,277**
V5
,247*
,228*
0.121 ,489** 1.000
0.166
,258*
**
*
V6
,347
-0.031 0.181 ,259
0.166
1.000
,277**
V7
0.184 -0.042 0.083 ,277** ,258*
,277**
1.000
V8
,271** ,261*
,227*
0.194 ,235*
0.150
,344**
V9
,246*
0.166
0.181 0.045 -0.014 0.072
0.138
V10
,271** 0.095
,373** ,231*
0.200
0.152
,199*
*. A correlação é significativa considerando α=0.05 (teste bilateral).
**. A correlação é significativa considerando α=0.01 (teste bilateral).

V8
,271**
,261*
,227*
0.194
,235*
0.150
,344**
1.000
,348**
,235*

V9
,246*
0.166
0.181
0.045
-0.014
0.072
0.138
,348**
1.000
,510**

V10
,271**
0.095
,373**
,231*
0.200
0.152
,199*
,235*
,510**
1.000

No que se refere à edição de 2009, os valores mais elevados (superiores ou iguais a 0.5) do coeficiente de correlação utilizado foram
os referentes ao par de itens (V9, V10).
Quadro 5: Valores do coeficiente de correlação de Spearman - 2015
2009 V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V1
1.000 ,509** ,474** ,439** ,416** ,481** ,404**
V2
,509** 1.000 ,788** ,420** ,356** ,493** ,244**
V3
,474** ,788** 1.000 ,470** ,423** ,488** ,250**
V4
,439** ,420** ,470** 1.000 ,804** ,652** ,348**
V5
,416** ,356** ,423** ,804** 1.000 ,622** ,382**
V6
,481** ,493** ,488** ,652** ,622** 1.000 ,377**
V7
,404** ,244** ,250** ,348** ,382** ,377** 1.000
V8
,405** ,400** ,418** ,370** ,378** ,492** ,567**
V9
,439** ,477** ,474** ,301** ,355** ,406** ,421**
V10
,500** ,515** ,496** ,374** ,384** ,511** ,385**
**. A correlação é significativa considerando α=0.01 (teste bilateral).

V8
,405**
,400**
,418**
,370**
,378**
,492**
,567**
1.000
,443**
,572**

V9
,439**
,477**
,474**
,301**
,355**
,406**
,421**
,443**
1.000
,620**

V10
,500**
,515**
,496**
,374**
,384**
,511**
,385**
,572**
,620**
1.000

Os valores do coeficiente de correlação de Spearman mais elevados (iguais ou superiores a 0.5) encontram-se sombreados a cinzento
nos quadros 4 e 5, sendo a maior parte destes referentes à edição de 2015 (Quadro 5). Note-se, sobretudo, os valores relativamente
elevados do coeficiente de correlação de Spearman entre os itens V4 e V5 (0.804) e entre os itens V2 e V3 (0.788), no caso de 2015.
4.3 Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA)
No que se refere à edição de 2009, as partições mais significativas (melhores partições), de acordo com os valores da estatística global
de níveis (STAT), referentes à ACHA dos itens são apresentadas no Quadro 6.
Quadro 6: Partições mais significativas
Método
SL/AVB
CL
AVL
AV1

Partição mais significativa
{1, 7, 8, 6, 5, 2}; {9}; {4}; {10}; {3}
{1, 7, 8, 5, 6, 2, 9, 10}; {4}; {3}
{1, 7, 8, 6}; {2}; {4, 5}; {3}; {9}; {10}
{1, 7, 8, 6, 4, 5, 2, 9, 10}; {3}

Número de classes
5
3
6
2

STAT
4.6228
4.7523
3.8519
4.1995

A Figura 5 mostra o dendrograma obtido pelo CL, cujo corte no nível 7 aponta para a seguinte partição em duas classes: {1, 7, 8, 5, 6,
2, 9, 10}; {4}; {3}, sendo esta a partição selecionada por apresentar um valor mais elevado de STAT (4.7523). os dendrogramas
relativos a 2009 mostram que existem duas classes de itens muito consistentes {1, 7 e 8} e {3}, identificadas por todos os critérios de
agregação aplicados. Note-se que, facilmente, se compreende que as respostas dadas em relação aos itens 1 (Organização geral), 7
(Desempenho dos participantes) e 8 (Atratividade das etapas) sejam relativamente similares.
No caso dos dados de 2015, a ACHA dos itens mostrou que estes apresentaram uma estrutura mais robusta comparativamente à dos
dados de 2009, tendo-se constatado que, de acordo com os valores de STAT, todos os critérios de agregação forneceram no seu nível
de corte (nível 7) uma partição em três classes, a qual pode ser observada no dendrograma correspondente à Figura 6: {1, 9, 10, 2,
3, 7, 8}; {4, 5}; {6}.
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É de salientar que nos dendrogramas referentes à edição de 2015, os quais foram bastante similares, sobressaem três classes
consistentes, nomeadamente as classes {9, 10} {2, 3} e {4, 5}, identificadas por todos os métodos aplicados, e a classe {1, 7, 8},
identificada pelos três critérios de agregação probabilísticos. Estas classes refletem a similaridade entre as avaliações atribuídas aos
itens 9 (Acesso ao local) e 10 (Infraestruturas de apoio); as avaliações atribuídas aos itens 2 (Segurança geral) e 3 (Segurança nas
etapas); e as avaliações atribuídas aos itens 4 (informação nos media) e 5 (Informação na internet).

V1

--*-----------*
|--*
V7 --*--------* | |
|--* |
V8 --*--------*
|--*
| |
V9 --*--*
| |
|-----------* |-----*
V10 --*--*
|
|
|
|
V2 --*
|
|
|-----------------*
|
V3 --*
|
|
V4 --*-----*
|
|--------------* |
V5 --*-----*
|--*
|
V6 --*--------------------*

V1

--*
|--*
V7 --* |--*
| |
V8 --*--* |--*
| |
V5 --*-----* |-----*
|
|
V6 --*--------*
|--*
| |
V2 --*--------------* |--*
| |
V9 --*-----------*
| |
|-----* |--*
V10 --*-----------*
| |
| |
V4 --*--------------------* |
|
V3 --*-----------------------*

Figura 6: Dendrograma obtido pelo AV1/AVB - 2015

Figura 5: Dendrograma obtido pelo CL - 2009

O Quadro 7 contém uma parte da distribuição de frequências relativas das respostas dos inquiridos em 2015, segundo as áreas
geográficas da sua origem, no que se refere aos 10 itens da escala. Na verdade, trata-se de uma tabela de dados de natureza
complexa, em que no caso do presente estudo cada célula contém uma distribuição de frequências, em vez de um único valor. Por
exemplo, a primeira entrada desta tabela, referente à variável 1, significa que, do total de inquiridos oriundos do Sul e Oeste da
Europa (Europa Sul e Oeste), 7% responderam “Fraco” (F), 1.4% responderam “Não satisfatório” (NS), 12.1% “Razoável” (R), 30.5%
“Satisfatório” (S), 25.5% “Bom” (B) e 29.8% “Muito Bom” (MB).
Quadro 7: Matriz de dados simbólicos: Avaliação dos atributos do evento-2015
Europa Sul e Oeste
Ásia
América
Europa Central e de Leste

V1. Organização geral
F (0.07), NS (0.014), R(0.121), S(0.305), B(0.255), MB(0.298)
R(0.333), S(0.667)
F (0.045), NS (0.045), R(0.045), S(0.318), B(0.318), MB(0.227)
F (0.027), NS 0.027, R(0.189), S(0.378), B(0.243), MB(0.135)

…
…
…
…
…

A ACHA das quatro áreas geográficas (unidades de dados complexas/grupos de indivíduos) forneceu, no nível 2, uma partição em
duas classes:
{“Europa Sul e Oeste”, “América”, “Europa Central e de Leste”} {Ásia}, sendo de realçar a elevada similaridade entre as perceções dos
inquiridos oriundos da “Europa Sul e Oeste” e da “América”.

Europa Sul e Oeste

--*
|--*
América
--* |--*
| |
Europa Cen. e de Leste --*--* |
|
Ásia
--*-----*
Figura 7: Dendrograma SL/ CL/AVL/AV1/AVB

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados indicaram que, em geral, os inquiridos ficaram satisfeitos com a qualidade das duas edições do evento desportivo
“SATA Azores Pro-World Surf League”, realizado nos Açores em 2009 e em 2015. No que se refere à escala que avalia a satisfação
com o evento, a média das pontuações totais obtidas em 2009 foi ligeiramente superior à de 2015, mas a diferença observada entre
estas não foi estatisticamente significativa, o que aponta para níveis médios de satisfação similares nas duas edições deste evento.
À exceção do caso do item “Segurança geral”, ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre as duas edições do evento
a nível da avaliação dos restantes itens.
Em 2015 foram percecionadas melhorias, comparativamente a 2009, no que se refere à segurança no evento, ao acesso ao local do
evento e às infraestruturas de apoio, ao contrário do que se verificou em relação à organização geral, à informação nos media, à
informação na internet, à informação no local, ao desempenho dos participantes e à atratividade das etapas. Consequentemente,
em futuras edições deste evento desportivo deverá ser reforçada a divulgação através das mais variadas fontes de informação (mass
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media, internet, informação no local do evento) e deverão ser envidados alguns esforços com vista à melhoria da organização geral
do evento. No entanto, a constatação referente às fontes de informação deve ser interpretada com alguma cautela, dado que de
2009 para 2015 ocorreram diversos avanços a nível das tecnologias de comunicação, a par das exigências cada vez mais vigentes na
sociedade atual, em que as pessoas estão cada vez mais habituadas a terem acesso à informação em tempo real.
A ACHA dos itens permitiu-nos obter duas tipologias de variáveis, uma referente a 2009 e outra a 2015 e detetar algumas classes
(clusters) consistentes. É, ainda, de realçar que a ACHA das áreas geográficas em que se incluem os países de origem dos participantes
da amostra referente a 2015 fez realçar, como era expetável, a similaridade entre as perceções dos inquiridos oriundos da “Europa
Sul e Oeste” e da “América”. Note-se que os portugueses que assistiram às edições do evento são maioritariamente residentes nos
Açores e que estes têm alguns laços, criados pela emigração, com os Estados Unidos da América e com o Canadá.
O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere a este evento desportivo, pode sere útil a nível do
planeamento futuro de outras edições do mesmo, no sentido de o tornar mais atrativo e de o integrar no desenvolvimento do turismo
nos Açores.
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RESUMO
As mudanças tecnológicas e organizacionais que ocorrem no mundo do trabalho, as tendências de segmentação dos mercados
laborais e as estratégias de flexibilização do emprego, têm confrontado os jovens com uma insegurança laboral crescente que os
relega para circuitos laborais caracterizados pela alternância entre formação, estágios, inatividade, desemprego e emprego precário.
Neste artigo discutimos dados recolhidos no contexto do arquipélago dos Açores, junto de 400 jovens, entre os 15 e 34 anos, que
tiveram experiências de trabalho remunerado. Tendo em consideração as formas de acesso ao emprego e as associações com
variáveis sociográficas e as relativas à qualidade da relação contratual, procurámos delimitar perfis de segmentação. Os resultados
confirmam que os contactos informais são um recurso utilizado, no acesso ao primeiro emprego, primordialmente pelos jovens do
sexo masculino e menos qualificados. Os resultados obtidos permitem concluir que a utilização das redes informais se configura não
como estratégia para obter melhores empregos, mas antes de evitamento da exclusão destes jovens do mercado de trabalho.
Palavras-chave: Inserção profissional, jovens açorianos, mercado de trabalho.

PROFESSIONAL INSERTION OF YOUNG PEOPLE OF THE AZORES: THE ROLE OF PERSONAL CONTACTS IN ACCESS TO THE LABOR
MARKET
ABSTRACT
The technological and organizational changes taking place in the world of work, labor market segmentation tendencies and
employment flexibility strategies, has confronted the young people with one growing job insecurity, which relegates them to work
circuits characterized by alternation between training, internships, inactivity, unemployment and precarious employment. In this
article we discuss data collected in the context of the Azores archipelago, with 400 young people, between 15 and 34 years, who had
experiences of paid work. Taking into consideration the forms of access to employment and associations with sociographic variables
and those related to the quality of the contractual relationship, we sought to delimit segmentation profiles. The results confirm that
informal contacts are a resource used in accessing the first job, primarily by young people of the sex male and less skilled. The results
obtained allow us to conclude that the use of informal networks is not a strategy to obtain better jobs, but rather to avoid the
exclusion of these young people of the labor market.
Keywords: Azorean youth, labor market, professional insertion.

1. INTRODUÇÃO
A relação dos jovens com o mundo do trabalho e a multiplicidade de problemas a estes associados, como sejam o desemprego e a
precarização do emprego, são questões de grande relevância nos últimos tempos. Dado o peso acentuado do desemprego juvenil
nas sociedades atuais, onde existe uma multiplicidade de formas interligadas entre emprego e desemprego, é importante o
conhecimento pormenorizado relativamente ao modo como se desenvolvem as transições da escola para o mundo do trabalho.
Assente nas dificuldades que a juventude tem a nível da inserção no mercado de trabalho, pretende-se, neste artigo, perceber como
os jovens açorianos mobilizam os recursos disponíveis para procurarem o seu primeiro emprego. Pretende-se responder,
nomeadamente, às questões: “Qual o papel dos contactos pessoais no acesso dos jovens ao mercado de trabalho e em que medida
o género, as qualificações escolares e o estatuto socioprofissional das famílias influenciam o recurso a estas redes? Qual o impacto
da utilização destas redes na qualidade dos empregos obtidos?”. São vários os estudos que comprovam a importância das redes
informais no acesso dos jovens ao mercado de trabalho, especialmente as ligações familiares, mas os resultados das investigações
que estudam a relação entre o recurso aos contactos informais e a qualidade dos empregos obtidos têm-se manifestado
inconsistentes, quer no contexto europeu, quer norte-americano.
Na Secção 2 é feita uma contextualização teórica sobre a temática em estudo. Na Secção 3 é apresentada uma caracterização do
contexto açoriano. Na Secção 4 são descritas a metodologia, são referidos os métodos de análise de dados e apresentados os
principais resultados do estudo. Por último, na Secção 5 são apresentadas algumas considerações finais acerca do trabalho
desenvolvido.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
O problema do desemprego juvenil tem perpassado o discurso de todo o tipo de decisores bem como dos media e até a sociedade
em geral. Estes discursos sustentam-se no comportamento das taxas de desemprego juvenil. Particularmente em três características:
i) o facto de em geral serem mais elevadas, e muitas vezes muito mais elevadas, do que as taxas gerais; ii) de isso acontecer durante
períodos prolongados de tempo, de facto, desde a instalação do desemprego de massas nos anos 70 (Castel, 2009) e iii) de ser um
fenómeno de cariz internacional. Neste último caso, é preciso relativizar os discursos dado que alguns países europeus, com a
Alemanha e os países Nórdicos à cabeça, têm conseguido resistir ao desemprego juvenil (vide os dados do Eurostat sobre esta
234

The authors are from the University of the Azores, CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc, UID/SOC/04647/2013, and this paper was produced with support from the FCT/MEC thru
National Funds and when applied co-financed by the FEDER within the partnership agreement PT2020.

769

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
questão). É a partir deste problema que se coloca a questão da transição escola trabalho e, de forma mais geral, a transição para a
vida adulta (a primeira destas transições é um componente-chave da segunda). Até aos anos 70 a questão da transição para o trabalho
era um dado, associado à posição de classe dos indivíduos e não constituía um problema social ou uma problemática sociológica com
o mesmo tipo de relevo que tem atualmente, como mostra, por exemplo, o estudo clássico de Richard Hoggart (1973[1957]) a
propósito das classes populares urbanas inglesas nos anos 50.
As transformações no mundo do trabalho 235, em particular a precarização dos novos vínculos associada a uma vaga de
desregulamentação (Rebelo, 2004, Diogo, 2010, Oliveira, Carvalho, & Veloso, 2011, Kovacs, 2013; Castel, 2009; Palos, 2004, 2014)
têm contribuído para uma crescente centralidade dos processos de transição da escola para o mundo do trabalho. Este processo tem
vindo a complexificar-se fazendo com que os percursos deixem de ser lineares (Furlong, Cartmel, Biggart, Sweeting, & West, 2003;
Biggart & Walther, 2006). É neste sentido que se tem vindo a falar de conceitos como o de trajetória em Ioió (Pais, 2001) para
caracterizar a relação dos jovens com o mundo do trabalho, ou, mais recentemente, a adaptar-se um conceito concebido para
explicar a relação dos mais despossuídos com o mundo do trabalho: a trajetória de emprego em carrossel (Diogo, 2010).
A análise da transição escola trabalho pode ser abordada de muitas formas distintas. Nesta comunicação dá-se particular atenção
aos recursos utilizados pelos jovens para se encontrar o primeiro emprego. Escolhemos optar por esta análise na medida em que
postulamos que o primeiro emprego tem um efeito fundador na trajetória profissional futura dos jovens ao longo de toda a sua vida
profissional. A ideia do efeito fundador é a de que a primeira vez que fazemos uma coisa ou nos envolvemos com algo restringirá as
nossas escolhas na perceção dos outros e de nós próprios em relação ao futuro. Trata-se de algo que Berger e Luckmann (1985)
identificaram a propósito do processo de institucionalização. De notar que não se trata aqui da assunção de um princípio determinista
de causa-efeito mas simplesmente de uma influência desmesurada que os comportamentos passados, em especial os fundadores,
têm na definição dos comportamentos futuros. Está em causa a ideia de que a Sociologia é uma ciência história na medida em que
os seus objetos não são compreensíveis sem se ter em conta o percurso que levou ao estado atual das coisas.
Por outro lado, postula-se que jovens diferentes terão estratégias distintas para encontrarem os seus primeiros empregos 236. A
juventude não é um grupo social uniforme, antes é uma categoria social ou, quanto muito, uma condição social (Braga da Cruz et al.,
1984) pelo que é perpassada pelas mesmas desigualdades sociais que perpassam a sociedade em geral. Nesse sentido, pretendemos
contribuir para perceber como diferentes tipos de jovens mobilizam diferentes recursos para procurarem o seu primeiro emprego.

3. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO AÇORIANO
Não obstante esta comunicação se centrar nos jovens e nos recursos mobilizados para se aceder ao primeiro emprego, não se pode
ignorar a componente contextual desta questão. Em particular a configuração do mercado de trabalho tem efeito nas oportunidades
e escolhas realizadas. Cada território apresenta das suas especificidades mau grado as tendências gerais que partilham com os
territórios mais vastos onde se incluem237. Os Açores apresentam um conjunto de características importantes para se
compreenderem as opções dos jovens. A primeira respeita à sua configuração como um território insular e arquipelágico. Com efeito,
esta região encontra-se a considerável distância do espaço continental sendo apenas acessível por avião, algo que condiciona os
espaços de oportunidades possíveis. Por outro lado, encontra-se dividida em nove pedaços, as ilhas, com dimensões, populações e
oportunidades de emprego muito distintas. Releve-se o peso de S. Miguel, a maior ilha, com uma dimensão sensivelmente idêntica
à da Madeira. Esta apresentava em 2015 56% da população açoriana, de acordo com as estimativas da população residente
produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Por sua vez, 23% residia na ilha Terceira. As duas perfazem 79% da população
o que significa que o seu peso, sobretudo o de S. Miguel é determinante para se definir as tendências açorianas, sendo que a
diversidade inter-regional é ocultada por este peso. Ainda que esta região portuguesa seja a mais jovem do país – 36,6% da sua
população total tem menos de 35 anos (SREA, 2016), as taxas de desemprego jovem são elevadas. Para o ano de 2014, a taxa de
desemprego entre os jovens dos 15 aos 24 anos foi de 41,5% (Inquérito ao Emprego, apenas superada pela Madeira com 50,5%,
bastante acima da média nacional (34,8%). No 1º trimestre de 2017 esta taxa de desemprego é ainda de 30%, valor praticamente
igual ao da Madeira (30,2%) e muito superior à média nacional (11%). No ano de 2015, nos Açores, a taxa de desemprego entre a
população situada no grupo etário 25-34 anos era de 15,8%, mais uma vez apenas ultrapassada pela Madeira (19,2%, enquanto que
a média nacional se situava em 13,1%). Neste caso, o valor regional não se encontrava muito longe do nacional. O valor do primeiro
trimestre de 2017 está já abaixo da média nacional (10,7% e 11%, respetivamente) e muito abaixo da Madeira (17,1%), algo que
sublinha a recuperação do emprego nessa região. No período em análise é, pois, possível verificar a expressividade das taxas de
desemprego jovem neste arquipélago e alguma diluição do efeito dos anos da troika.
Uma outra questão de grande relevo para se compreender os constrangimentos estruturais que condicionam as escolhas dos jovens
no mercado de trabalho açoriano tem a ver com a escolaridade da população ativa, ela própria reflexo, pelo menos parcialmente,
das atividades económicas mais significativas na região. Assim, em 2015 e no que se refere ao peso da população em idade ativa (1564 anos) por nível de escolaridade, constata-se que os Açores apresentam a menor percentagem de população ativa com pelo menos
o ensino secundário (41%) no contexto nacional (Diogo, Palos e Silva, 2016).
O tecido empresarial açoriano é caraterizado fundamentalmente por micro e pequenas empresas: 85,5% das empresas têm menos
de 10 trabalhadores e empregam 28,2% dos trabalhadores por conta de outrem (OEFP, 2015). Seguindo a tendência internacional,
também a economia açoriana tem registado um relativo acréscimo de população ativa nos subsetores da economia relacionados
com a sociedade do conhecimento. Desde os anos 60, do século XX, que a terciarização da economia da região se tem vindo,

235 As transformações no mundo de trabalho com impacto nas relações laborais estão longe de se reduzir às acima referenciadas,

com efeito existem fenómenos estruturais
que têm contribuído para modificar esta questão. São exemplos significativos: a globalização e deslocalização de empresas; as transformações tecnológicas envolvendo a
transformação, destruição e criação de postos de trabalho e de profissões; o processo de dessindicalização das sociedades avançadas.
236 Vide Guerreiro et al. 2009 e Centeno et al., 2000 para uma apreciação desta questão para a situação portuguesa.
237 Está em causa a sua inserção no sul da europa e nas especificidades que caracterizam este território, nomeadamente segmentação do mercado de trabalho e uma
elevada taxa de desemprego juvenil (Walther, 2006).
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progressivamente, a sedimentar e, em 2016, este setor acolhe 75,6% da população ativa, enquanto o setor secundário representa
15% do emprego e o primário 9,8% (SREA, 2016).
Por sua vez, a taxa de atividade feminina nos Açores, de acordo com o Inquérito ao Emprego, fixou-se nos 45,1% no 1º trimestre de
2017. Um valor ainda abaixo da média nacional e da Madeira (46,7% e 48,3%, respetivamente), mas já muito próximo.
Tradicionalmente a taxa de atividade feminina nos Açores têm apresentado muito baixa no contexto nacional (Diogo, 2008a; Diogo,
2008b) pelo que estes valores representam uma transformação estrutural de grande impacto.

4. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS
Com o intuito de conhecer de forma pormenorizada quais são as formas de acesso ao emprego utilizadas pelos jovens na ajuda ao
primeiro emprego e em que medida as variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, escolaridade), de cariz familiar (rendimento
mensal do agregado familiar, profissão do pai) e profissional (tipo de contrato atual, ocupação principal atual, número de anos no
emprego atual, número de vezes desempregado, se já foi promovido no emprego, número de experiências profissionais e rendimento
mensal do próprio) influenciam o recurso a essas redes, foi avaliada inicialmente a existência ou não de uma associação
estatisticamente significativa entre as formas de acesso ao emprego e algumas das variáveis de interesse deste estudo. Depois de
uma caracterização da amostra global ao nível de todas as variáveis de interesse, que é apresentada na Secção 4.1, foram delineadas
duas estratégias para percecionar as formas de acesso ao emprego: i) com base em cada uma das cinco categorias da variável
referente às formas de acesso de emprego (1- ajuda de familiares e amigos; 2-ajuda de conhecidos; 3- procura de emprego em
empresas próximas da sua casa (E-casa); 4- Currículo e 5- Outra forma), apresentando-se o perfil dos jovens com base nas variáveis
em estudo, que é apresentada na Secção 4.2; ii) a partir dos grupos obtidos através da Análise de Correspondências Múltiplas (ACM)
é apresentado o perfil pormenorizado dos jovens incluídos em cada um desses grupos com recurso às variáveis em estudo, o qual é
apresentado na Secção 4.3.
4.1 Caracterização da amostra e metodologia utilizada
Os dados referentes a 400 jovens açorianos, que já tiveram experiências de trabalho remunerado, foram recolhidos através de um
inquérito por questionário, sendo 51.1% destes do sexo masculino e 48.9% do feminino. As idades dos inquiridos estão
compreendidas entre os 15 e os 34 anos, sendo a faixa dos 30 aos 34 anos a mais frequente (36.8%), seguida das faixas etárias dos
25 aos 29 anos (32%), dos 20 aos 24 anos (24.7%) e dos 15 aos 19 anos (6.5%). Cerca de 27.7% destes têm como habilitações o 3ª
ciclo do ensino básico, 23.4% o ensino secundário, 20.7% o 2º ciclo do ensino básico, 16.1% o ensino superior e 12.1% o 1º ciclo do
ensino básico ou menos. No que concerne às formas de acesso ao mercado de trabalho, a ajuda de familiares e amigos ocupa uma
posição preponderante junto destes jovens (50.1%), seguida de outra forma (17.6%), do recurso ao currículo (12.3%), da ajuda de
conhecidos (10.8%) e da procura de emprego em empresas próximas da sua casa (9.1%). A maioria (77.6%) dos inquiridos ainda não
foi promovida no emprego, 31% têm um contrato permanente, 45.7% nunca estiveram desempregados, a maioria (56.9%) encontrase na situação de trabalhador ou trabalhador estudante, 46.9% destes ganham mensalmente menos de 500 euros, 42.3% têm
somente uma única experiência profissional, 28.6% afirmaram que o pai tem uma profissão ligada à indústria, sendo de salientar que
cerca de 19.5% destes estão inseridos na agricultura, e 26.7% referiram que o rendimento mensal do agregado familiar varia entre
os 1000 e os1499 euros.
Os dados foram analisados com base em diversos métodos estatísticos, entre os quais se encontram algumas medidas de estatística
descritiva, algumas técnicas de visualização gráfica (gráficos zoom-star a 2D), o teste de independência do qui-quadrado, a ACM e o
método não hierárquico das k-médias.
4.2 Perfis associados aos jovens que procuram aceder ao mercado de trabalho
Com o objetivo de averiguar se existem associações estatisticamente significativas ou não entre as formas de acesso ao emprego e
as variáveis utilizadas para caracterizar esses jovens foi aplicado o teste de independência do qui-quadrado. Os resultados referentes
à avaliação da associação entre as formas de acesso ao emprego e cada uma dessas variáveis são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1: Resultados da aplicação do teste de independência do qui-quadrado
Formas de acesso ao emprego versus
Estatística de teste e p-value
Sexo
2=41.792; p=0.000
Escolaridade
2=104.174; p=0.000
Faixa etária
2=28.477; p=0.005
Promoção
2=12.847; p=0.012
Tipo de contrato atual
2=39.082; p=0.000
Nº vezes desempregado
2=18.276; p=0.019
Ocupação principal atual
2=19.308; p=0.081
Rendimento mensal próprio
2=27.073; p=0.008
Nº experienciais profissionais
2=16.565; p=0.035
Profissão Pai
--Rendimento mensal agregado familiar
----- não foram verificadas as condições para aplicação do teste

Verificam-se associações estatisticamente significativas (p<0.05) entre as formas de acesso ao emprego e as variáveis (sexo,
escolaridade, faixa etária, promoção, tipo de contrato atual, nº de vezes desempregado, rendimento mensal do próprio).
Considerando um nível de significância um pouco mais elevado (α=0.1) é possível concluir que há associação entre as formas de
acesso ao emprego e a ocupação principal atual.
Com o intuito de se conhecer o perfil dos jovens associados a cada uma das cinco categorias associadas às formas de acesso ao
mercado de trabalho é apresentada uma síntese das principais características dos jovens pertencentes a cada uma dessas categorias,
alencando-se as suas diferenças mais relevantes.
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A Figura 1, relativa aos jovens açorianos que afirmaram recorrer à ajuda de familiares e amigos aquando do acesso ao mercado de
trabalho, dá-nos uma perspetiva geral sobre o posicionamento mais frequente dos jovens em relação a cada uma das afirmações
associadas às categorias das variáveis em estudo. Verifica-se que a maioria (65.8%) dos inquiridos é do sexo masculino, uma grande
parte (37.7%) têm idades situadas entre os 30-34 anos, 31.2% têm uma escolaridade ao nível do 3º ciclo, a maioria (71.6%) ainda não
foi promovida no emprego, uma grande parte (34.5%) tem um trabalho familiar ou encontra-se num programa ocupacional, 45.8%
nunca estiveram desempregados, a maioria (56.5%) encontra-se na situação de trabalhador ou de trabalhador estudante, 55.5%
ganham mensalmente menos de 500 euros e 43.2% deles têm somente uma única experiência profissional. Quanto à profissão do
pai, 34.4% afirmaram que esta está ligada à indústria (34.4%), 17.5% à agricultura (17.5%) e 14.2% aos serviços (14.2%).

Figura 1: Gráfico Zoom star (2D) - Ajuda familiares e amigos
Por último, 26% referiram que o rendimento mensal do agregado familiar varia entre os 1000 e os 1499 euros. O grupo de jovens
(50.1%), que recorreram à ajuda de familiares e amigos apresenta um perfil muito semelhante ao da amostra geral, sendo de
enfatizar neste grupo há uma maior proporção de indivíduos do sexo masculino (65.8%) e com rendimento mensal inferior a 500
euros (55.5%) comparativamente à amostra global (respetivamente, 51.1% e 46.9%).
Outra forma de acesso ao mercado de trabalho utilizada pelos jovens é junto de redes de proximidade, que incluem para além da
ajuda de familiares e de amigos a dos seus conhecidos. Dos inquiridos, cerca de 10.8% referiram recorrer a essa rede de contactos
pessoais informais (ajuda de conhecidos) aquando da procura de trabalho. Na Figura 2 é apresentado o perfil dos que afirmaram
recorrer à ajuda de conhecidos, de forma a tentar aceder ao mercado de trabalho, sendo de realçar que esses jovens são na maioria
do sexo feminino (53.5%), com idades situadas entre os 25-34 anos (74.4%), uma grande parte tem escolaridade ao nível do ensino
secundário (32.6%), a maioria ainda não foi promovida no emprego (88.4%), uma grande parte tem um contrato de trabalho a termo
certo (37.2%), metade esteve uma vez desempregada (50%), a maioria encontra-se na situação de trabalhador ou de trabalhador
estudante (51.2%) e ganha mensalmente menos de 500 euros (53.7%), uma grande parte tem somente uma experiência profissional
(46.5%). No que se respeita à profissão do pai, 26.8% referiram que esta está ligada à indústria, 19.5% afirmaram que esta se
enquadra na agricultura e 17.1% relataram que esta se integra nos serviços.

Figura 2: Gráfico Zoom star (2D) - Ajuda conhecidos
Constatou-se ainda que 25% dos jovens afirmaram que o rendimento mensal do agregado familiar varia entre os 500 e os 749 euros.
Este perfil diferencia-se do geral e do anterior fundamentalmente no que se refere às variáveis sexo, tipo de contrato atual e o
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número de vezes que esteve desempregado, com um predomínio neste perfil dos indivíduos do sexo feminino, que trabalham em
regime de contrato a termo certo e que já tiveram uma vez desempregados.
A iniciativa individual dos jovens a nível da procura de trabalho agrega, entre outras possibilidades, a de recorrer à procura de
emprego nas empresas próximas da sua casa (E_casa), sendo cerca de 9.1% os inquiridos que recorreram a essa forma de acesso ao
emprego. Na Figura 3, são retratados todos aqueles que afirmaram recorrer à procura de emprego em empresas próximas da sua
casa (E-casa) aquando do acesso ao mercado de trabalho, evidenciando-se que são maioritariamente do sexo feminino (58.3%), com
idades situadas entre os 30 e os 34 anos (52.8%), uma grande parte (25%) têm uma escolaridade ao nível do 3º ciclo do ensino básico
(categoria mais frequente), mas sendo de realçar que as habilitações ao nível do ensino secundário, ensino superior e do 2º ciclo do
ensino básico são similares entre si (22.2% cada), a maioria ainda não foi promovida no emprego (77.8%), 34.3% destes têm um
contrato de trabalho permamente, 52.3% estiveram somente uma vez desempregados, 63.9% encontram-se na situação de
trabalhador ou trabalhador estudante, 41.7% ganham mensalmente menos de 500 euros, sendo de realçar que cerca de 13.9%
ganham mensalmente 1000 euros ou mais, metade tem três ou mais experiências profissionais (50%). No que se respeita à profissão
do pai, 28.6% referiram que esta está ligada à indústria, 20% afirmaram que esta se enquadra na agricultura e 17.1% relataram que
esta se integra nos serviços.

Figura 3: Gráfico Zoom star (2D) - E. casa
Cerca de 22.2% destes inquiridos referiram que o rendimento mensal do agregado familiar varia entre os 500 e os 749 euros, sendo
também de referir que existem jovens inseridos em agregados familiares com rendimento a variar entre os 1000 e os 1499 euros
(16.7%) e com rendimento inferior a menos de 500 euros (16.7%). O que diferencia este perfil dos anteriores é que neste grupo
predominam os jovens na faixa etária dos 30 aos 34 anos (52.8%), com três ou mais experiências profissionais (50%), abrangendo
jovens com habilitações escolares repartidas de forma aproximadamente igual entre o 2º ciclo do ensino básico e o ensino superior,
cujos rendimentos mensais dos jovens e dos seus agregados familiares são relativamente dispersos, indiciando uma condição social
diferenciada dos jovens que recorrem à procura de trabalho em empresas próximas de casa.
Outro recurso utilizado por 12.3% do total de jovens inquiridos, com base na sua iniciativa individual, é o de enviar currículos para as
empresas como estratégia para a procura de emprego, sendo de referir que essa forma de acesso ao emprego é utilizada
principalmente pelos jovens com habilitações literárias mais elevadas. Os jovens que afirmaram recorrer ao envio de currículos
aquando do acesso ao mercado de trabalho, são maioritariamente do sexo feminino (79.6%), 38.8% têm idades situadas entre os 2529 anos, 44.9% têm o ensino superior, 75.5% ainda não foram promovidos no emprego, 30.6% têm um contrato de trabalho a termo
certo, cerca de 24.5% encontram-se a recibos verdes ou na situação de bolseiros, 49% nunca estiveram desempregados, 69.4%
encontram-se na situação de trabalhador ou de trabalhador estudante, 40.4% ganham mensalmente entre 500 e 749 euros e 24.5%
ganham de 500 euros ou menos, uma grande parte tem uma ou três ou mais experiências profissionais (40.8% cada), conforme é
apresentado na Figura 4.
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Figura 4: Gráfico Zoom star (2D) - Currículo
No que concerne à profissão do pai 25.5% afirmaram que esta está ligada à agricultura e cerca de 19.2% referiram que se enquadra
nas funcões de especialistas ou de técnicos ou de dirigentes. Salienta-se, ainda, que 29.5% afirmaram que o rendimento mensal do
agregado familiar varia entre os 1000 e os 1449 euros. Os jovens inseridos neste perfil são predominentemente do sexo feminino,
com habilitações ao nível do ensino superior, situados na faixa etária dos 25 aos 29 anos, com rendimentos mensais próprios (cerca
de 74.5% ganham mais de 500 euros por mês) e pertencem a agregados familiares com rendimentos mensais mais elevados
comparativamente aos jovens que se integram nas categoria das formas de acesso ao emprego atrás referidas.
O apoio institucional compreende os centros de empregos e outras formas que possibilitam ajuda na procura de emprego, sendo de
referir que cerca de 17.6% dos inquiridos recorreram a outras formas de acesso ao emprego. A Figura 5, relativa aos jovens que
afirmaram recorrer a outras formas aquando do acesso ao mercado de trabalho, mostra que estes são maioritariamente do sexo
feminino (61.4%), 30% têm entre 25 e 29 anos, 35.7% têm o ensino secundário, a esmagadora maioria (89.7%) ainda não foi
promovida no emprego, 27.5% encontram-se em regime de recibos verdes ou na situação de bolseiros, sendo ainda de salientar que
tanto os que têm contrato a termo certo assim como os que têm contrato permanente apresentam valores percentuais similares
(26.1% cada), 61.8% nunca estiveram desempregados, 48.6% encontram-se na situação de trabalhador ou trabalhador estudante,
40.3% ganham mensalmente entre 500 e 749 euros, metade tem uma experiência profissional (50%).

Figura 5: Gráfico Zoom star (2D) - Outra Forma
Quanto à profissão do pai esta está ligada à indústria (25%) e à agricultura (20.6%), sendo de referir ainda que 35.5% dos indivíduos
deste grupo afirmaram que o rendimento mensal do agregado familiar varia entre os 1000 e os 1449 euros.
Constatou-se que as formas de acesso ao mercado de trabalho estão frequentemente associadas ao apoio de familiares e de outros
indivíduos, da sua rede de relações sociais de proximidade, para se conseguir o primeiro emprego. Contudo, é de salientar que os
mais escolarizados tendem a recorrer mais a formas institucionais de ajuda na busca da primeira experiência de trabalho,
contrastando dessa forma com a tendência geral de se apoiar nas redes de proximidade.
4.3 Perfis resultantes da ACM e sua relação com as formas de acesso ao emprego
Foi ainda desenvolvida uma Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), com o intuito de identificar as associações que se
estabelecem entre as categorias das diversas variáveis em análise, aferindo, desse modo, da existência (ou não) de grupos

774

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
tendencialmente homogéneos, com perfis específicos. Os perfis identificados na ACM, foram complementados com a aplicação do
método não hierárquico das k-médias, de forma a maximizar as diferenças entre os indivíduos incluídos em classes. Os jovens foram
enquadrados em quatros clusters: o cluster 1 contém 84 indivíduos (21.2% do total), o segundo 143 (36% do total), o terceiro 102
(25.7% do total) e, finalmente, o quarto cluster compreende 68 indivíduos (17.1% do total).
O primeiro perfil (correspondendo ao primeiro cluster, apresentado na Figura 6) é o dos Estabilizados e Habilitados.

Figura 6: Gráfico Zoom star (2D) - Cluster 1
Este é constituído sobretudo por indivíduos do sexo feminino (70.2%), maioritariamente com idades entre os 25 e os 34 anos (81%),
tendo uma escolaridade de nível superior (40.5%), que tem preponderantemente como tipo de contrato atual o de termo certo (50%)
e que utilizaram para aceder ao 1º emprego principalmente o currículo e de outra forma (59.5%). São jovens que maioritariamente
se encontram a trabalhar (95.2%) e ainda não foram promovidos no trabalho (83.3%), que ganham mensalmente entre os 500 e os
749 euros (56.3%) e em que maioritariamente o pai tem uma profissão ligada ao serviço de pessoal, administrativa ou de especialista
(40.7%) e com os rendimentos intermédios por agregado familiar (entre os 1000 e os 1999 euros, cerca de 57%). Neste grupo destacase como o mais escolarizado de entre os perfis encontrados.
O segundo perfil (cluster 2, apresentado na Figura 7) é constituído maioritariamente por jovens do sexo masculino (57.3%), com baixa
escolaridade (2º ciclo ou menos, 72.1%), trabalham em tarefas familiares (44.3%), estando cerca de 37.4% desocupados ou em
atividades domésticas, tendo sido designado como o perfil dos Desocupados/Acomodados e Pouco Habilitados. Para o acesso ao 1º
emprego cerca de 70.6% fizeram-no com a ajuda familiar e de amigos, a maioria nunca foi promovida no trabalho (87.9%) e auferem
rendimentos muito baixos a nível pessoal (menos de 500 euros, cerca de 89.9%) assim como do seu agregado familiar (menos de 749
euros, cerca de 65.4%). Neste grupo destaca-se como o menos escolarizado de entre os perfis encontrados.

Figura 7: Gráfico Zoom star (2D) - Cluster 2
O terceiro perfil respeita aos Permanentes e mais experientes/Esforçados (cluster 3, apresentado na Figura 8). Neste grupo podemos
encontrar um maior número de jovens do sexo masculino (73.5%), com idade de 25 anos ou mais (86.3%), com 3º ciclo ou mais
(80.3%), com um contrato de trabalho permanente (80.4%) e cerca de 54.9% destes já foram promovidos no trabalho. São o grupo
de jovens que trabalham (98%), com um rendimento mensal, a nível pessoal de 500 euros ou mais (cerca de 85%) e a nível do seu
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agregado familiar, entre os 750 e os 1999 euros (cerca de 78.2%). A profissão do pai tem ligações principalmente à industria (425.8%),
à agricultura (17.5%) e aos serviços (16.5%).

Figura 8: Gráfico Zoom star (2D)- Cluster 3
O último grupo, o dos Empatados (cluster 4, cujo perfil é apresentado na Figura 9), destaca-se os jovens que estão num regime a
recibos verdes ou numa situação de bolseiros (46.3%) e em programas ocupacionais (35.8%) e, com habilitações literárias a nível do
ensino secundário (48.5%) e com cerca de 93.7% destes com um rendimento mensal pessoal menor ou igual a 749 euros. Cerca de
98.5% destes jovens nunca foram promovidos no trabalho e a forma de acesso ao 1º emprego mais utilizado foi de outra forma
(47.1%). A profissão do pai é preferencialmente é de trabalhador qualificado (da agricultura (22.4%) ou indústria (17.9%)) ou a de
técnico intermédio (17.9%). Neste grupo destaca-se como o dos jovens pertencente aos agregados familiares com rendimentos mais
dispersos de entre os perfis encontrados.
Em síntese verificou-se que os inquiridos incluídos nos clusters 2 e 3, são principalmente do sexo masculino e foram aqueles que mais
recorreram às redes de proximidade no que se refere ao acesso ao emprego. O mais frequente recurso ao apoio à rede de familiares
e de amigos e conhecidos por parte dos jovens pertencentes ao cluster 2, pode ser justificada pelo facto de estes serem os menos
escolarizados e de desenvolverem com frequência atividades de trabalho familiar ou estarem integrados em programas ocupacionais,
enquanto que os jovens pertencentes ao cluster 3 são os que têm como habilitações mais frequentes o 3º ciclo do ensino básico, um
contrato de trabalho permanente e que já foram promovidos no emprego.

Figura 9: Gráfico Zoom star (2D)- Cluster 4
Os inquiridos enquadrados nos clusters 1 e 4 são principalmente aqueles que recorrem ao apoio institucional (centros de emprego
ou de outra forma) e à sua iniciativa individual (procurar nas empresas próximas da sua casa, enviar currículos e através de anúncios
no jornal ou na internet) e são aqueles que apresentam níveis de escolarização mais elevados. O que diferencia os jovens
pertencentes a estes dois clusters é o seguinte: dos inquiridos incluídos no cluster 1, cerca de 50% encontram-se a contrato a termo
certo e 92.5% usufruem de um rendimento mensal igual ou superior a 500 euros, enquanto que dos que pertencem ao cluster 4,
46.3% estão em regime de recibos verde ou estão na situação de bolseiros, 35.8% desenvolvem trabalho familiar ou encontram-se
em programas ocupacionais e 53.1% têm um rendimento mensal inferior a 500 euros.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas têm provocado alterações no comportamento dos cidadãos, principalmente
nos jovens, o aumento da escolarização e, consequentemente, o adiamento da idade da saída da escola, o que leva, por outro lado,
à entrada no mercado de trabalho mais tarde e em atividades profissionais relativamente precárias e mal remuneradas ou a situações
de desemprego. A conjugação de todos esses fatores condiciona todas as envolvências associadas aos jovens e ao desenvolvimento
das opções inerentes ao seu futuro pessoal e profissional.
A análise das formas de acesso ao primeiro emprego pelos jovens, no caso dos Açores, está dependente maioritariamente da rede
de apoios de familiares, amigos e conhecidos. Quem tem habilitações escolares mais elevadas tende a recorrer mais a formas
institucionais (envio de currículo e outra forma), em contraposição aos menos escolarizados que se apoiam fundamentalmente nas
redes de proximidade dos familiares e amigos.
Constatou-se que os que ganham mais mensalmente são principalmente aqueles que têm habilitações escolares mais elevadas e que
desenvolveram contactos para o primeiro emprego mais frequentemente através da influência de contactos institucionais e com
base na sua iniciativa pessoal, em detrimento do uso das redes familiares e de amizade. Este resultado vai de encontro aos de outros
investigadores que têm chegado à conclusão de que não são os contatos informais, em si mesmos, que conduzem à obtenção de
melhores empregos, mas fundamentalmente a obtenção de maiores níveis de escolaridade e o recurso aos meios institucionais e à
capacidade de dinamismo pessoal dos intervenientes.
No que concerne à relação entre o recurso às formas de acesso ao primeiro emprego e a qualidade dos empregos obtidos, avaliada
com base no tipo de contrato atual, verificou-se que aqueles que recorrem mais às redes de proximidade (à ajuda de familiares e
amigos) tendem a ter um trabalho familiar ou a inserirem-se em programas ocupacionais, enquanto que aqueles que procuram
emprego com base no envio do currículo ou de outra forma tendem a encontrar-se em regime de recibos verdes ou na situação de
bolseiros. Estes resultados evidenciam que os jovens, embora recorram a diferentes formas de acesso ao primeiro emprego, estão,
em grande parte, numa situação de precarização laboral marcada por laços muito ténues a nível de vínculos laborais. Por isso, a sua
qualidade de vida está dependente da ação da própria família e essa rede de proximidade induz uma certa proteção, não só a nível
social, mas também a nível da procura do primeiro emprego com vista à sua inserção profissional.
Nos Açores, região com níveis de desemprego relativamente elevado dos jovens, onde predominam as empresas de pequena
dimensão e de tipo familiar, as redes de proximidade são muito utilizadas, primordialmente, pelos jovens do sexo masculino e menos
qualificados na procura de emprego. Tendo em conta que a relação contratual estabelecida se pauta por contratos temporários e
baixas remunerações, os resultados obtidos permitem concluir que a utilização das redes informais se configura não como estratégia
para obter melhores empregos, mas antes de evitamento da exclusão destes jovens do mercado de trabalho.
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ABSTRACT
Do foreign workers receive different wages relative to native workers? This question is at the center of a larger literature. This has
often taken the stance of focusing on immigrant workers changing both residence and workplace across borders. Possible
confounding factors may be crucial from such an approach, as immigrant workers will possibly be subject to different integration
policies, that may influence wage outcomes in the short and long run. Cross-border commuters are accordingly here at center stage
of the analysis, as such will arguably to a lesser extent be subject to such problems of confounding factors. The paper presents a
model of foreign and native workers with collective bargaining and argues for the sources of a possible wage premium for native
workers relative to foreign workers. The empirical analysis then finds sizeable wage losses from having a German background relative
to a Danish background among cross-border commuters to Denmark and goes on to explore if such depend on distance to borders
and possible human capital spillovers in firms.

778

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1278
EVOLUÇÃO DO EMPREGO EM PORTUGAL (1995-2014): REFLEXÕES
NA PERSPETIVA DA COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL [ONLY ABSTRACT]
1

joafteix@fcsh.unl.pt

José Teixeira

CICS.NOVA

2

im.pires@fcsh.unl.pt

Iva Pires

CICS.NOVA

RESUMO
Com a entrada na CEE e, sobretudo com a adoção do Euro como moeda nacional, a economia portuguesa ficou muito exposta à
concorrência internacional, em resultado da liberalização dos fluxos comerciais e de capitais. Com o alargamento da EU a leste gerouse um processo de concorrência no seio do bloco que se traduziu em deslocalização industrial e desindustrialização; ao mesmo tempo
as maiores empresas de serviços reviram as suas estratégias, deslocalizaram as sedes e desencadearam processos de outsourcing
internacional. A partir de 2008 juntaram-se a estes fatores os efeitos da crise económica e financeira. Perante este contexto
depressivo a economia portuguesa experimentou mudanças estruturais profundas. O objetivo deste trabalho é, partindo da análise
dos dados dos Quadros de Pessoal do Gabinete de Estratégia e Planeamento para 1995, 2005, 2008 e 2014, captar algumas dessas
mudanças através das transformações na estrutura do emprego. Num primeiro momento analisa-se o emprego em termos globais e
por setores de atividade para o conjunto do país; de seguida privilegiam-se as dinâmicas territoriais associadas a este processo de
adaptação e mudança; por fim, faz-se uma reflexão sobre os seus efeitos na perspetiva da coesão social e territorial. Entre os
resultados da análise destacam-se: a) a evidência do processo de desindustrialização que teve lugar após a adesão à EU, atingindo
sobretudo as áreas onde os setores tradicionais tinham maior peso, acabando por se traduzir num padrão industrial mais confinado
ao litoral Norte e Centro e ao eixo Lisboa-Setúbal-Sines; b) o reforço do comércio e dos serviços na estrutura do emprego até 2008,
em geral criando emprego pouco qualificado; c) uma forte quebra no emprego (superior a 500.000 postos de trabalho no território
do Continente) desde aquela data, refletindo o efeito da crise económica e financeira.
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ABSTRACT
Michi-no-Eki in Japanese means “Roadside Station.” The Michi-no-Eki system was launched 20 years ago to create a safe, comfortable
road traffic environment and unique lively spaces that showcased the individuality of a region. There are now over 1000 Michi-noEki registered all over Japan. In recent years, the importance of these “little centers” in mountainous regions is gaining recognition
against the backdrop of decreasing regional population and faltering local economies; further, their formation in such regions was
even considered an important policy measure in the National Spatial Strategies of 2015. Whether considered independent or linked
roadway stations, these “little centers” act as places for exchange between people living inside and outside the region. Thus,
“roadway station” acts as a “little community center” and can be regarded as an important facility. Moreover, roadway stations have
more recently been relied upon as central locations in disaster prevention. Accordingly, the present study proceeds from the
perspective—roadway stations being regional community’s “little centers” and fulfilling their role as central locations for the
surrounding communities to bring about a positive economic effect in the surrounding areas. Building upon the results of a location
survey and a questionnaire survey conducted on roadway stations nationwide, the current state of roadway stations is examined and
investigated in terms of the possibility of new proposals for their function regarding lifestyle services, community functions, or
disaster prevention capabilities in order to clarify the future challenges they face. As a result, it has been found that Roadside Stations
play an important role in showcasing the individuality of a region and serving as transaction places for inhabitants. However, Roadside
Stations have a superficial understanding of a role in disaster prevention or medical and welfare facilities. It is necessary to raise
awareness about the core principles of disaster prevention and make effective use of such resources by linking with peripheral
medical and welfare facilities.
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RESUMO
As estratégias de desenvolvimento adotadas pelos estados devem ser planejadas de forma a evidenciar a valorização do indivíduo,
com o objetivo central de melhorar a sua qualidade de vida, buscando, conjuntamente, a adoção de medidas com foco no
crescimento econômico estatal. Na década de 1980, com o fortalecimento das discussões e preocupação com o meio ambiente,
passa-se a provocar, principalmente no âmbito acadêmico, o alerta para a necessidade de revisar os rumos das políticas de
desenvolvimento, diante das relevantes argumentações que discorriam sobre a finitude dos recursos naturais e os severos danos
ambientais ocasionados pela utilização desenfreada dos recursos. Entra em cena a discussão sobre o desenvolvimento sustentável,
que busca conciliar a valorização das necessidades humanas, com a utilização sustentada dos recursos, bem como com as estratégias
de desenvolvimento econômico pelos estados. A economia solidária é norteada pelas diretrizes do desenvolvimento sustentável,
apresentando como princípios a autogestão (como mecanismo valorizador da liberdade), a igualdade entre os sócios e a exaltação
da solidariedade. Este artigo buscou analisar o desenvolvimento de atividades geradoras de rendimento a partir de estratégias da
economia solidária, explicitando impactos individuais e sócio territoriais no Estado do Amapá, localizado no extremo Norte do Brasil,
de forma a se evidenciar as principais políticas estatais de fomento adotadas. Utilizou-se pesquisa qualitativa, com a seleção de
quatro empreendimentos para estudos de caso, no intuito de mensurar os principais avanços e desafios que se impõem ao segmento,
e ainda os impactos das políticas de fomento à economia solidária junto aos empreendimentos estudados. Realizaram-se entrevistas
com empreendedores e líderes dos empreendimentos delimitados. Este estudo identificou a necessidade de reestruturação nos
formatos de gestão das políticas de fomento por parte dos órgãos governamentais, os quais deveriam funcionar de forma harmônica
e articulada, mas ao contrário, atuam de forma isolada e sem comunicação efetiva entre si, prejudicando a qualidade e resultado dos
serviços ofertados. Com relação aos impactos da economia solidária para os empreendimentos, verificou-se que as atividades
investigadas alcançam retorno financeiro, os quais poderiam ser substancialmente intensificados, caso houvesse melhor
estruturação nas políticas de fomento.
Palavras-chave: Desenvolvimento. Economia Solidária. Estado do Amapá. Políticas Públicas.

SOLIDARITY ECONOMY IN THE STATE OF AMAPA, BRAZIL AND THE STRATEGIES OF DEVELOPMENT: STUDY-CASES
ABSTRACT
The development strategies adopted by the states should be planned in order to highlight the valuation of the individual, with the
central objective of improving their quality of life, jointly seeking the adoption of measures focused on state economic growth. In the
1980s, with the strengthening of the discussions and concern for the environment, there was a growing tendency, especially in the
academic field, for the need to revise the directions of development policies, in view of the relevant arguments that of natural
resources and the severe environmental damage caused by the unrestrained use of resources. The discussion on sustainable
development, which seeks to reconcile the valuation of human needs, with the sustained use of resources, as well as the strategies
of economic development by the states, comes into the picture. The solidarity economy is guided by the guidelines of sustainable
development, presenting principles as self-management (as a mechanism for valuing freedom), equality between members and the
exaltation of solidarity. This article sought to analyze the development of income generating activities based on solidarity economy
strategies, explaining individual and territorial impacts in the State of Amapá, located in the extreme north of Brazil, in order to
demonstrate the main state development policies adopted. We used a qualitative research, with the selection of four projects to
carry out case studies, based on cost-effectiveness analysis, in order to measure the main advances and challenges that are imposed
on the segment, as well as the impacts of policies of fostering solidarity economy in the projects studied. Interviews were conducted
with managers of the development policy for the solidarity economy, as well as with entrepreneurs of the delimited enterprises. This
study identified the need for restructuring in the forms of management of the promotion policies by government agencies, which
should function in a harmonious and articulated way, but instead act in isolation and without effective communication between
them, impairing the quality and Result of the services offered. With respect to the impacts of the solidarity economy for the
enterprises, it was verified that the activities investigated achieved a financial return, which could be substantially intensified, if there
was a better structuring in the development policies.
Keywords: Development. Public policy. Solidary Economy. State of Amapa.

1. INTRODUÇÃO
A economia solidária insere-se num contexto significativamente complexo e dinâmico, uma vez que surge como uma possibilidade
diferenciada dentro de um modelo com fragilidades expostas e que tenta inviabilizar qualquer tentativa de alteração de sua lógica,
como se fosse um corpo estranho em um organismo. As constantes crises e desestruturações demostradas pela economia capitalista
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impulsionam cada vez mais a busca por alternativas, seja por parte da sociedade civil organizada, seja por parte do Estado, como
sistematizador de regras e ações políticas.
Dado o caráter continental da dimensão do território brasileiro e ainda as abruptas diferenças econômicas e culturais que se afirmam
entre as regiões, delimitou-se a presente investigação no extremo norte do Brasil, especificamente, no Estado do Amapá, que possui
caraterísticas históricas e geográficas bastante diferenciadas e interessantes no contexto nacional. Estando inserido dentro da
Amazônia Brasileira e possuindo uma localização significativamente privilegiada em termos logísticos, o Estado do Amapá é banhado
pelo maior rio do mundo, em volume de água e extensão, o Amazonas, sendo também cortado pela Linha do Equador, o que lhe
viabiliza um clima equatorial, de sol intenso e períodos de muitas chuvas. Possui muitas comunidades ribeirinhas, que são
povoamentos que se instalam às beiras dos rios, de comunidades que moram geralmente em palafitas (casebres de madeira
construídas sobre as águas) e que se mantém com os recursos naturais das florestas e da pesca.
Com relação aos objetivos, a metodologia deste estudo possui dois focos: (i) apresenta caráter exploratório, uma vez que busca
proporcionar maior familiaridade com o problema da investigação, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que
estimulem a compreensão (Gil, 2009); (ii) possui ainda caráter explicativo, uma vez que se preocupa em identificar os fatores que
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (Gil, 2009). Com relação ao segundo foco, a presente pesquisa
buscou compreender os resultados da economia solidária na realidade cotidiana dos associados, e ainda compreender os impactos
da política de economia solidária para os empreendimentos apreciados.
Quanto à forma de abordagem, a presente pesquisa possui caráter predominantemente qualitativo, preocupando-se com aspectos
da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Ressaltase que em dois momentos desta pesquisa foram realizadas análises de dados, onde recorreu-se a bancos de informações previamente
existentes.
Optou-se pela utilização de estudos de casos múltiplos, que de acordo com Gil (2009), estuda conjuntamente mais de um caso para
investigar determinado fenômeno. São utilizados com vista a estabelecer comparações e testar e aperfeiçoar teorias. Para selecionar
os empreendimentos, utilizou-se como base a amostragem propositalmente estratificada, que é definida por Patton (1990) como
aquela que focaliza as características de um subgrupo particular, para facilitar sua comparação com outros subgrupos, e ainda os
critérios da amostragem de casos selecionados aleatoriamente, os quais de acordo com Patton (1990) são mais indicados para
garantir confiabilidade ao estudo.
Este artigo encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira abordam-se as temáticas do desenvolvimento sustentável e da
economia solidária, discorrendo-se sobre seus conceitos e conflitos. Na segunda, são apresentados os resultados dos quatro estudos
de caso realizados em empreendimentos da economia solidária no Estado do Amapá.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA: IMPASSES E DESAFIOS
Percebe-se que insistentemente o apelo desenvolvimentista muito mais segrega, exclui, do que atrai benefícios sociais, muito mais
violenta do que protege. Com relação a isto, Morin (2000) em Saberes Locais e Saberes Globais, alerta que as pequenas civilizações
com linguagem, sabedoria e cultura próprias estão ameaçadas porque são pequenas e falta-lhes o poder para se defenderem. A sua
proteção hoje é muito difícil. A proteção não consiste apenas em se fazer reservas – na concepção de zoo. Proteção não é apenas
integrar, porque isto também significa desintegração das culturas.
De acordo com Flávia Piovesan (2002), o direito ao desenvolvimento demanda uma globalização ética e solidária. O desenvolvimento
há de ser concebido como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas podem usufruir, para adotar a concepção
de Amartya Sen. Acrescente-se ainda que a Declaração de Viena de 1993 enfatiza ser o direito ao desenvolvimento um direito
universal e inalienável, parte integral dos direitos humanos fundamentais e reitera-se que esta Declaração de Viena reconhece a
relação de interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos.
De acordo com Singer (2004) o desenvolvimento almejado deve gradativamente tornar a relação de forças entre empreendimentos
que não visam apenas, nem principalmente, aos lucros e os que sim o fazem, mais favorável aos primeiros. Quando a economia
passar a possuir traços de solidariedade, a ser formada por empreendimentos individuais e familiares associados e por
empreendimentos autogestionários, e for hegemônica, o sentido do progresso tecnológico será outro, pois deixará de ser produto
da competição intercapitalista para visar à satisfação de necessidades consideradas prioritárias pela maioria.
A desestruturação à escala mundial pela qual passa o capitalismo, em sua modalidade neoliberal, é uma realidade amplamente
discutida e pesquisada. Países desenvolvidos, com supostas economias inabaláveis, sentem o peso de tal desestruturação.
Efectivamente, este peso é refletido em diferentes eixos sociais, seja nas transações financeiras dos donos do capital, seja nos
estados, que passam a buscar medidas paliativas às crises, ou seja na sociedade civil, que sente a necessidade maior de se organizar
e passar a oferecer serviços que deixam de ser assumidos pelo Estado. No entanto, tal contexto afeta principalmente a sociedade,
que sofre tais reflexos de diferentes maneiras, mas sobretudo, pela diminuição de sua capacidade de consumo e pela redução dos
serviços ofertados pelo Estado.
2.1 Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável
De acordo com Guzmán (1998), o desenvolvimento sustentável surge para encarar a crise ecológica, tornando compatíveis níveis de
consumo que satisfazem as necessidades de toda a humanidade, dentro dos limites ecologicamente possíveis. As causas últimas de
tal crise estão claramente vinculadas ao processo capitalista de apropriação da natureza.
Neste âmbito, ocorreram diversas reuniões internacionais, que tiveram como resultado uma infinidade de relatórios científicos,
realizados por diversos pesquisadores e personalidades de distinta natureza. Observa-se no quadro a seguir uma síntese dos
principais eventos até à década de 90.
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Quadro 1: Referenciais teóricos do desenvolvimento sustentável dos organismos internacionais (até a década de 1990)
Evento
Conferência de Estocolmo (1972)
Trabalhos do Clube de Roma (19721974)
Relatório Global ano 2000 (1980)
cargo do presidente Carter
Relatório Brundtland (1987)
Comissão Mundial de Meio Ambiente
e do Desenvolvimento
Conferência de Rio (1992)

Conferência sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (1992)
Fonte: Guzmán (1998).

Descoberta
As sociedades avançadas descobrem a existência
de um só mundo
É impossível o crescimento infinito com recursos
finitos (Metodologia de interrelações
sinergéticas e anti-sinergéticas)
Ameaça de sobrevivência da vida humana sobre
o planeta (não é extensível a todo mundo o
estilo de vida do Norte)
Definição oficial do conceito de
Desenvolvimento Sustentável

Natureza
Um primeiro aviso de deteriorização ambiental

Carta da Terra (Agenda 21:27 pontos)
Carta Climática (Convênio Climático)

Código de comportamento a ser seguido no século
21
Encarar a alteração do Meio como consequência
da mudança climática
Atuar em relação à ocupação crescente pela
espécie humana dos habitats de outras espécies.

Convênio da Biodiversidade

Primeiros estudos oficiais sobre a deteriorização
ambiental. Relatórios (1º e 2º). Fundamentação
empírica.
Primeiro diagnóstico sobre a deteriorização
ambiental da biosfera.
Primeira discussão do método para encarar a crise
ecológica.

A Organização das Nações Unidas (ONU) retomou, no início da década de 1980, o debate das questões ambientais suscitadas pelos
movimentos sociais ambientalistas. A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento. A comissão foi criada em 1983, após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo,
com o objetivo de promover audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O documento final desses
estudos chamou-se Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, o qual foi apresentado em 1987. O documento é uma proposta
explicita de desenvolvimento sustentável.
De acordo com Guzmán (1998), compartilhando da definição apresentada pela Conferência Eco 92, afirma que o conceito de
desenvolvimento sustentável consiste essencialmente em potencializar aqueles esquemas de desenvolvimento que têm como
objetivo a satisfação das necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, para satisfazer
suas próprias necessidades, e não o crescimento econômico indiscriminado da região implicada, seja uma área rural, um município,
um país ou o conjunto da biosfera. No conceito estipulado pela Eco 92 consta o seguinte: É aquela capaz de garantir as necessidades
das gerações futuras.
Almeida (1998) enfatiza que muitas são as contradições percebidas nas discussões que envolvem o desenvolvimento sustentável.
Uma grande dificuldade se assenta na falta de consenso até mesmo conceitual e dos princípios do desenvolvimento. Por possuir uma
ampla área de abrangência, a ideia de desenvolvimento sustentável está a exigir o estabelecimento de parâmetros bem mais
complexos, e por ser um termo muito elástico, permite abrigar diferentes concepções de crescimento econômico e da
utilização/gestão dos recursos naturais, gerando dúvidas não apenas conceituais, mas principalmente, relativas às implicações
práticas desse termo.
Singer (2004) avança com a noção de que o desenvolvimento solidário se apoia sobre os mesmos avanços do conhecimento e sua
aplicação aos empreendimentos humanos, que o desenvolvimento capitalista. Mas o desenvolvimento solidário propõe um uso bem
distinto das forças produtivas assim alcançadas: essas forças deveriam ser postas à disposição de todos os produtores do mundo, de
modo que nenhum país, região ou localidade seja excluído de sua utilização e, portanto, dos benefícios que venham a proporcionar.
2.2 Economia solidária: conceitos e diferenciais
Ao tratar da origem da Economia Solidária (ES), Lechat (2002) enfatiza que na Inglaterra e nos Estados Unidos várias comunidades
ou aldeias cooperativas foram criadas no século XIX, mas não conseguiram manter-se por mais de alguns anos, e as numerosas
experiências de cooperativas operárias lideradas pelo movimento sindical inglês, após vários êxitos e avanços democráticos, foram
extintas pela feroz reação da classe patronal e pela declarada hostilidade do governo. A mais famosa cooperativa de consumo, a
cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochedale, estabeleceu uma carta de princípios que até hoje inspira o cooperativismo e sua
legislação a nível mundial.
França Filho (2002) destaca a importância de lembrar o fato de que foram exatamente as experiências associativistas da primeira
metade do século XIX, na Europa – em particular, as chamadas sociedades de socorro mútuo – que primeiro conceberam a ideia de
uma proteção social. Ou seja, o embrião, em termos de ideia, da concepção moderna de solidariedade via a função redistributiva do
Estado, conforme exprime o sistema previdenciário estatal, encontra-se exatamente em algumas práticas de economia social
iniciadas na primeira metade do século XIX na Europa, que foram, entretanto, mais tarde, apropriadas pelo Estado.
De acordo com Laville (1994), a economia solidária caracteriza-se como um conjunto de atividades econômicas cuja lógica é distinta
tanto da lógica do mercado capitalista quanto da lógica do estado. Ao contrário da economia capitalista, centrada sobre o capital a
ser acumulado e que funciona a partir de relações competitivas tendo por objetivo o alcance de interesses individuais, a economia
solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde o laço social é valorizado através da reciprocidade e
adota formas comunitárias de propriedade. Ela distingue-se também da economia estatal que supõe uma autoridade central e formas
de propriedade institucional. Mas o autor nos previne que o deslocamento destas manifestações no tempo e no espaço – a primeira
manifestação era pré-keynesiana e a atual corresponde à crise do compromisso keynesiano – aponta para os limites de uma
conceituação da economia solidária em termos de terceiro setor.
Se a mola que move a economia capitalista é o lucro e a concorrência, na economia solidária a lógica é diferente. Os grandes
impulsionadores dessa alternativa econômica são a solidariedade e o espírito de cooperação. A economia solidária tem se
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expandindo gradativamente, e esta expansão representa uma “luz no fim do túnel” em meio a tanto caos, pobreza, desigualdade e
exclusão impostos pelo capitalismo e seus mecanismos de perpetuação da opressão.

3. EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ: ESTUDOS DE CASO
A Região Norte contempla quase a metade da área territorial do Brasil, possuindo a maior extensão, que é dividida entre sete estados,
abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônica, e entre as densas matas e os grandes rios uma imensidão cultural e étnica é
celebrada. Insere-se neste contexto o Estado do Amapá, que se destaca por sua localização no extremo norte do Brasil e ainda por
ser banhado pelo maior rio do mundo, em nível de água e extremidade, o Amazonas.
Embora ainda possua muitas comunidades ribeirinhas, caraterística peculiar à realidade da Amazônia Brasileira, o Estado do Amapá
vem apresentando um significativo crescimento populacional, de forma a integrar cada vez mais as características dos grandes
centros urbanos. De acordo com o último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
elevação populacional foi de 40,18%, bem superior à média nacional, de 12,33%, e ainda da Região Norte, 22,98%, compondo a maior
taxa de crescimento populacional do Brasil. Tal crescimento reflete as expectativas econômicas vinculadas ao Estado, impulsionadas
pela criação na década de 1990 da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (Capital do Estado e segunda maior cidade em
número populacional, respectivamente), e ainda da implantação de grandes multinacionais da mineração, que geraram amplas
perspectivas de emprego.
Possui uma população estimada (IBGE, 2014) de 750.912 habitantes, distribuídos em 16 municípios, que somados equivalem a uma
área de 143.453,7 Km², representando 3,70% da Região Norte e 1,67% de todo o território brasileiro. As cidades com maior número
populacional no Estado são Macapá (Capital), com população estimada em 446.757 habitantes, Santana, com 110.565 e Laranjal do
Jari, com 44.777.
O empreendedorismo fortalece-se progressivamente, acompanhando o crescimento demográfico do Estado, que avança em ritmo
acelerado. Somada à evolução do empreendedorismo, as caraterísticas solidárias das comunidades tradicionais impulsionam uma
tendência desafiadora, a economia solidária, que como visto no capítulo anterior, contrapõe-se as características dos
empreendimentos capitalistas tradicionais por trazerem como diferencial a autogestão, a solidariedade entre os sócios e a
preocupação com os recursos naturais.
Neste artigo serão analisados quatro empreendimentos da economia solidária do Estado do Amapá, buscando-se compreender os
principais avanços alcançados e desafios a serem enfrentados, bem com as políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos de fomento.
Faz-se necessário, para uma melhor compreensão da dinâmica de inserção dos empreendimentos, uma breve análise sobre o Estado.
A política de fomento à economia solidária é desenvolvida oficialmente no Estado do Amapá por meio da Secretaria de Trabalho e
Empreendedorismo (SETE) e pela Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE/AP), sendo acompanhada e sistematizada
pelo Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES).
3.1. Fomento à economia solidária no Amapá
No âmbito do Estado, a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo tem a missão de formular, coordenar e implementar
políticas públicas de emprego, trabalho e renda, visando à inserção produtiva das pessoas em idade economicamente ativa,
priorizando a demanda de maior vulnerabilidade social, procurando melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Amapá
e valorizar a força de trabalho. Entre os diferentes focos de atuação encontra-se a economia solidária, que é tratada e fomentada
por núcleo específico a tal fim.
O Núcleo de Associativismo e Economia Solidária (NAES) vinculado à Secretaria tem o propósito de divulgar a cultura do
associativismo e cooperativismo como alternativa empreendedora de geração de emprego e renda, e estimular a organização das
entidades por meio de apoio institucional. Realiza o apoio técnico e viabiliza a capacitação de cooperativas e associações, estimulando
a expansão de experiências associativas de caráter produtivo.
Outra importante instituição de apoio à economia solidária no Amapá é a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego
(SRTE/AP), que é um órgão federal ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que possui a missão de assegurar o
cumprimento da legislação trabalhista, implementar políticas públicas de emprego, trabalho e renda, por meio dos seguintes
programas: Intermediações e Qualificação do trabalhador, Primeiro Emprego, Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), Habilitação ao Seguro Desemprego, e fomentar a Economia Solidária, com vista ao desenvolvimento e bem-estar do cidadão.
Verifica-se que a economia solidária possui programa específico na SRTE/AP, contando com recursos próprios para o
desenvolvimento de suas ações. A política é coordenada pelo Núcleo de Economia Solidária (NES), que se encontra na estrutura
organizacional da Superintendência.
O Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES) funciona como uma representação do Fórum Nacional de Economia Solidária.
Possui três representantes no Amapá, que são militantes de movimentos sociais inseridos na economia solidária e passaram por
formação de gestores em Economia Solidária. De acordo com Santos (2017), em entrevista realizada com as representantes do
Fórum, as mesmas apontam que as maiores dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento da política pública voltada ao
fortalecimento da Economia Solidária, refere-se à falta de capacitação dos gestores. Destacam que ultimamente os
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) vêm se capacitando constantemente na área de ES, estão politizados, e a gestão tem
dificuldade de participar destas capacitações, são ofertadas vagas, mais não existe interesse, e isso implica na execução das políticas
públicas. Algumas vezes até conseguem acessar recurso e não conseguem executar ou executam de forma equivocada, por não
conhecerem ou identificarem as demandas de ES no estado, a exemplo do que tem ocorrido no Amapá com os últimos recursos
destinados para tal fim.
A economia solidária avançou significativamente no Amapá. No entanto, verifica-se que o fomento aos empreendimentos ainda é
insuficiente diante das necessidades e dificuldades apresentadas, o que poderia ser minimizado por meio de ações diversas por parte
dos gestores da política de economia solidária, algumas das quais com baixa complexidade e também baixos gastos de energia, como
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a viabilização do diálogo e da integração entre os diferentes órgãos/entidades que atuam com a economia solidária. A seguir
discorrer-se-á sobre casos específicos de empreendimentos amapaenses, por meio de quatro estudos de caso focados em áreas e
especificidades diferenciadas, a fim de alcançar uma análise mais abrangente sobre a realidade da economia solidária no Estado, e
seus impactos no cotidiano dos empreendedores.
3.2. Os empreendimentos solidários: estudos de caso
Este item volta-se ao atendimento do objetivo central do presente artigo, compreender os principais avanços e desafios vivenciados
pelos empreendimentos da economia solidária e as políticas de fomento, por meio de estudos de caso múltiplos. Buscou-se analisar
diferentes nichos econômicos, focando-se, então, no reaproveitamento dos resíduos sólidos, alimentação, extrativismo e
beneficiamento do açaí e artesanato. Entre os empreendimentos selecionados, um deles localiza-se na cidade de Macapá, a
Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM); um possui sede na comunidade do Maruanum, a Associação de
Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA); e outros dois estão localizados no município de Laranjal do Jari, a Associação de
Extrativistas de Açaí dos Estados do Amapá e Para (ATEAEPA) e a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC).
Para alcance das informações, entrevistaram-se empreendedores dos quatro segmentos, conforme discriminado no quadro 2,
apresentado abaixo.
Quadro 2: Demonstrativo da população-alvo da pesquisa
População
Associação de Catadores de Resíduos Sólidos
Associação de Mulheres do Cajari
Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá
Associação de Louceiras do Maruanum
Fonte: Elaboração própria.

Público-alvo
Presidente e Associados
Presidente e Associados
Presidente e Associados
Presidente e Associados

Nicho de mercado
Resíduos sólidos
Alimentação
Extrativismo / alimentação
Artesanato

Quantidade
05
05
05
05

O quadro 3 apresentado a seguir sintetiza os principais resultados dos estudos de caso propostos neste estudo, apresentando-se os
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) pesquisados, a quantidade de associados, tempo do empreendimento, suas principais
características, fomentos recebidos pelo Estado, e seus principais avanços e desafios.
Quadro 3: Empreendimentos econômicos solidários pesquisados
EES

ACAM
70 sócios /
20 anos

AMAC
240 sócias /
16 anos

ATEAEPA
Aprox. 50
sócios / 19
anos

ALOMA
12 sócias /
Aprox. 30
anos

Características
Atuação: Resíduos
Sólidos
36 Mulheres e 34
homens
Faixa etária de 19 a
68 anos
Renda média de R$
788,00

Atuação:
Alimentação
(beneficiamento de
castanha-do-Brasil)
Faixa etária de 18 a
37 anos
Renda média de R$
1.200,00

Fomentos recebidos do
Estado
Não houve investimento
algum na associação nos
últimos anos
Acompanhamento técnico
pelo Fórum Amapaense
de Economia Solidária
(FAES)
Órgãos de Fomento:
Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA) e FAES
Cozinha industrial e
equipamentos viabilizada
pelo Governo do Estado
Foram realizados cursos
de qualificação em gestão
de negócios, atendimento
ao público e manipulação
de alimentos
Nenhum investimento
fora realizado na
Associação nos últimos 24
meses

Atuação:
Alimentação
(extração e
beneficiamento do
açaí)
Faixa etária de 46 a
69 anos
Renda média de R$
1.500,00

Projeto Açaí da Amazônia
imeplantado em 2006 pela
SETE
Nenhum investimento
fora realizado na
Associação nos últimos 24
meses

Atuação:
Artesanato em
argila
Faixa etária de 40 a
74 anos
Renda média de R$
700,00

Houve incentivo para a
construção de mesas
expositoras para a
Associação, fornecido pela
SETE
Parceria com a Casa do
Artesão, vinculada à SETE
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Avanços

Desafios

O FAES tem acompanhado
sistematicamente as atividades da
entidade
Atualização da documentação
Houve uma conscientização de que
se pode avançar na metodologia e
resultados da coleta seletiva
Aprendizado do trabalho em equipe
e aumentar a organização

Não são amparados por nenhum
benefício previdenciário
Os associados buscam auxílio
para a construção de uma sede
fora do aterro, para que tenham
mais liberdade
Reclamam das condições de
trabalho e da falta de respeito
pela empresa que controla o
aterro
Falta de certificação da
embalagem pela Agência de
Vigilância Sanitária (ANVISA)
Necessidade de modernização e
aquisição de algumas máquinas

Organização da cozinha
comunitária
Atualização da documentação
Houve uma conscientização de que
se pode avançar na metodologia e
resultados da coleta seletiva
Aprendizado do trabalho em equipe
e aumentar a organização
Satisfação trazida às sócias pela
integração e harmonia do grupo
Possuem benefício social, como
licenças e encaminhamento à
previdência social
O Projeto Açaí da Amazônia trouxe
integração e qualificação para os
associados

Casa de comercialização do
Maruanum
Participação de feiras de artesanato
regionais, nacionais e
internacionais
A integração do grupo é algo
salutar

Não possuem nenhum benefício
social, como licenças ou
previdência social
Falta acompanhamento e
fomento do Estado
Falta capacitação aos sócios
Existe a necessidade de melhorar
a organização da Associação
É necessário ampliar a integração
entre os sócios
É importante melhorar o
ambiente de trabalho (as
batedeiras de açaí)
Não possuem nenhum benefício
social, como licenças ou
previdência social
Apresentam dificuldades para a
extração do caripé (vegetação
que é juntada à argila)
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para comercialização das
cerâmicas e transporte
Nenhum investimento
fora realizado na
Associação nos últimos 24
meses

As cerâmicas alcançaram
visibilidade e reconhecimento em
todo o Estado do Amapá e em
muitos outros estados

Apresentam dificuldades em
conseguir transporte para a
exposição das cerâmicas em
feiras
A gestão da Associação precisa
ser mais atuante
Diminuição da atuação da SETE
junto ao empreendimento

Fonte: Elaboração própria.

A seguir será apresentada a análise sintética dos resultados de cada empreendimento pesquisado.
3.2.1 Estudo de caso 1: Associação de Catadores de Resíduos Sólidos
No espaço de funcionamento da empresa, do aterro e da Associação existe ainda um galpão construído para a realização da triagem
dos resíduos que são trazidos pelos caminhões de lixo. No entanto, tal galpão não se encontra em funcionamento, sendo os resíduos
despejados no que a empresa chama de células. Na sistemática de funcionamento planejada, após o descarrego dos caminhões de
lixo nas células, os catadores fariam a coleta, e, apenas posteriormente, a área seria coberta por aterro a serem espalhados por
tratores, mas na realidade as ações ocorrem simultaneamente.
Nas entrevistas realizadas os catadores foram unânimes em apontar as dificuldades enfrentadas para a realização da coleta. Os
mesmos alegam não possuir tempo suficiente para coletar os resíduos, sendo que após a chegada dos caminhões e o despejo do
material, os operadores das máquinas não disponibilizam tempo para a realização da coleta.
Com relação aos resultados da gestão, o presidente enfatizou que não há remuneração ou divisão de recursos na Associação em
função de cada sócio realizar a comercialização dos resíduos que coletada, afirmando ainda que a renda obtida pela atividade, em
geral, é a fonte principal de renda para os sócios. A renda obtida com a atividade é insuficiente até para pagar as despesas, sendo
esta uma afirmação do presidente da associação e a resposta de grande parte dos catadores entrevistados na pesquisa. De acordo
com o presidente a renda média mensal da Associação é de R$ 34.000,00 (trinta e quaro mil reais), sendo que a renda média mensal
declarada pelos catadores é de 1 a 2 salários mínimos.
Quando perguntado ao presidente da associação sobre a principal conquista alcançada pela associação, ele mencionou que a
aproximação e orientação do Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES) foi a maior conquista realizada. E quando perguntado
sobre os principais desafios da ACAM, o presidente enfatizou a necessidade da empresa responsável pelo aterro respeitar o espaço
e a função dos catadores, afirmando ser esta uma grande dificuldade para o avanço das atividades. Quando questionado sobre o que
a economia solidária alterou em sua vida, o presidente salientou a satisfação com a possibilidade de conhecimento, de
amadurecimento da experiência, e do esclarecimento sobre os conceitos e ideais da economia solidária.
A destacar que embora os catadores estejam inseridos em uma dinâmica social significativamente desfavorável, o que fora ressaltado
pelos resultados do perfil socioeconômico apresentado, há de ser observado que a atividade apresenta resultados financeiros para
os sócios, de forma a cobrir as despesas da maioria dos entrevistados (despesas estas adquiridas a outros fins, e não em função ou
como forma de investimento no empreendimento). O que leva a entender que a atividade tem sido positiva aos sócios, uma vez que
o investimento no empreendimento é mínimo, necessitando apenas da aquisição dos equipamentos de segurança por cada sócio, e
o pagamento da taxa mensal da Associação, sendo o retorno financeiro pequeno, em alguns casos, insuficientes, mas para a grande
maioria, positivo. Além da análise meramente financeira, torna-se necessário destacar também a satisfação e a identificação dos
catadores com a atividade, assim como a identificação com o grupo em que estão inseridos. Os catadores entrevistados enfatizaram
a satisfação com o amadurecimento do conhecimento sobre os ideais da economia solidária, e com a integração do grupo.
3.2.2 Estudo de caso 2: Associação de Mulheres do Cajari
A Associação de Mulheres Agroextrativista do Cajari (AMAC) começa a ser organizada por iniciativa das mulheres da reserva e de
mulheres de localidades próximas, que por meio de reuniões se integraram e discutiram sobre a importância da união, principalmente
pelo fato de habitarem numa área isolada. A Associação localiza-se na Reserva Extrativista (RESEX Cajari), que foi criada para o uso
sustentável das populações locais e significou a reafirmação, a construção e o desenvolvimento de um conjunto de relações sociais,
econômicas e culturais que se relacionam entre si e com o meio ambiente ao seu redor, produzindo assim um modo de vida único.
Ribeiro e Filocreão (2013), ressaltam que a principal atividade econômica nesta região é o extrativismo vegetal da Castanha-do-Brasil,
sendo a agricultura e a pecuária consideradas atividades complementares de subsistência.
A atividade principal das associadas é a produção de biscoitos, bombons artesanais, paçocas, doces, bolos e pão de castanha-dobrasil. Os produtos alimentícios são vendidos juntamente com alguns produtos de atividades agrícolas realizados pelas mulheres
como: batata-doce, cará-roxo, laranjas, bananas e a castanha-do-brasil, descascadas e com cascas. Existem dois tipos de produção
dos derivados da castanha, primeiro a produção individual que é vendida na feira, e a produção em grande escala, realizada na
cozinha da AMAC, desenvolvida desde 2010, com os projetos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em que a CONAB realiza a compra os produtos da associação para a viabilização de
doações para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
A comercialização é feita individualmente por cada associada, mas espera-se poder fazer a comercialização coletivamente, de forma
a favorecer todas as associadas, inclusive com o propósito de melhorar as suas condições de vida. As vendas poderão ser promovidas
diretamente nos comércios, feiras ou escolas, como fonte de merenda escolar. Na cozinha industrial da AMAC trabalham atualmente
as 104 mulheres, que desenvolvem atividades e se dividem em grupos menores, revezando-se na utilização da cozinha durante o
período de produção. Elas chegam à cozinha às sete horas da manhã, e saem às dezessete horas da tarde.
Diferentemente dos outros empreendimentos analisados por esta pesquisa, a AMAC orienta as mulheres associadas com relação aos
benefícios sociais, como licença maternidade e previdência social, benefícios garantidos pela Previdência Social Brasileira, em regime
diferenciado para as trabalhadoras rurais. A AMAC concede às associadas as declarações necessárias à entrada do pedido de auxílio
maternidade, aposentadoria entre outros benefícios que uma trabalhadora pode acessar.
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Com relação aos desafios que circundam a Associação, a presidente destacou a necessidade de modernização e aquisição de algumas
máquinas, no intuito de elevar a produção, como um equipamento voltado à secagem da castanha, que ainda é feito de forma
artesanal, bem como de extração do óleo da castanha, que ainda não é aproveitado pela AMAC. A presidente enfatizou que a
Associação possui algumas atividades que possuem metodologia muito ultrapassada, como a descascagem da castanha
manualmente pelas associadas, que ainda é realizado individualmente, demandando muito tempo de trabalho.
3.2.3 Estudo de caso 3: Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá
A Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá (ATEAEPA) localiza-se no extremo sul do Estado do Amapá, no município de
Laranjal do Jari. A Associação trata do extrativismo e beneficiamento da polpa do açaí, fruto muito apreciado na dieta alimentar da
região. A ATEAEPA teve suas atividades dinamizadas pela SETE, por meio do desenvolvimento do Projeto Açaí da Amazônia em 2006,
que visou estruturar e dinamizar a produção de polpa de açaí no município do Laranjal do Jarí, em parceria com a Associação.
De acordo com o Presidente, a Associação teve acesso à qualificação profissional, formação política e de autogestão, e ainda
assessoria para formalização por parte da SETE, ações realizadas no período de execução do Projeto Açaí da Amazônia. No entanto,
nos últimos dois anos a Associação não passou por nenhum acompanhamento ou ação semelhante, e também não passa por
nenhuma avaliação externa.
Quando perguntado sobre o que poderia ser melhorado com relação ao fomento disponibilizado por entidades governamentais, o
presidente ressaltou que a Associação não tem recebido apoio atualmente, nem acompanhamento por parte do Estado, sendo que
tal apoio poderia melhorar as atividades da entidade. Quando questionado sobre as principais conquistas alcançadas pela Associação,
o presidente e os sócios entrevistados enfatizaram a aquisição de uma área para funcionamento da entidade, em área urbana, e
ainda a aquisição de veículo, viabilizados pelas melhorias alcançadas por meio do Projeto Açaí da Amazônia.
Diante do potencial e importância da produção da polpa do açaí para o município de Laranjal do Jari, bem como da viabilidade
demonstrada com as ações já empreendidas pelo Estado, o encerramento do fomento estatal ratifica a falta de preparo e de
preocupação com o desenvolvimento local, o que certamente vai de encontro ao discurso de igualdade e de emancipação dos
empreendimentos menos avantajados, além de ser um retrocesso para a política de fortalecimento à economia solidária, cujo
município de Laranjal do Jari já fora referência.
3.2.4 Estudo de caso 4: Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum
O Distrito do Maruanum integra a cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, sendo uma Comunidade composta por mais de
dez vilas, ou comunidades, distribuídas ao longo do Rio Maruanum. A população é composta por descendentes de indígenas, que ali
habitavam no passado, e por descendentes de negros em situação de escravidão, trazidos ao Estado no Séc. XVIII para a construção
da Fortaleza de São José de Macapá e que que fugiam em decorrência de maus tratos, buscando-se refugiar em terras longínquas
(Mafra, 2003).
As cerâmicas das mulheres do Maruanum, como são popularmente conhecidas as louceiras, além de representar uma bela e
importante forma de expressão cultural, representam a viabilidade da economia solidária no Estado do Amapá, por meio da
valorização dos saberes, do incentivo à cooperação, da preocupação e respeito com o meio ambiente, e ainda da possibilidade de
autogestão por comunidades tradicionais.
O processo de confecção da cerâmica obedece um ritual singular, sendo totalmente artesanal e originando formas diversas, como
panelas, alguidares, formas, pratos, fornos, tachos, fogareiros, jarras, etc. Denomina-se de ritual devido ao fato da existência de um
completo conjunto de técnicas, considerações religiosas e oferendas dedicadas às instituições lendárias no processo de criação
(Mafra, 2003).
A comercialização das louças é feita individualmente por cada louceira, cada uma se incumbe de vender suas cerâmicas, de maneira
que não existe divisão de recursos pela Associação, dificultando a possibilidade de avaliar o valor arrecadado anual ou mensalmente.
Duas entrevistadas enfatizaram que a Associação não realiza planejamento ou avaliação das atividades da Associação das Mulheres
Louceiras do Maruanum (ALOMA).
Ao serem questionadas sobre os resultados da atividade, as artesãs destacaram que a renda alcançada com a comercialização do
artesanato é a principal fonte de recursos das sócias, sendo que as quatro associadas, assim como a presidente da Associação,
afirmaram que a renda obtida pela atividade é suficiente para pagar as dívidas, sem, no entanto, restar nenhuma sobra.
Com relação às conquistas da Associação, as artesãs entrevistadas apontaram a casa de comercialização no Maruanum, viabilizada
pela Prefeitura Municipal de Macapá, e ainda a participação em feiras nacionais e internacionais, com o auxílio do Governo do Estado.
Com relação aos desafios a serem enfrentados pela ALOMA, as louceiras ressaltam que a atual gestão necessita ser mais participativa
e atuante, de forma a viabilizar a dinamização das atividades.

4. CONCLUSÕES
A economia solidária tem crescido no Brasil em diferentes perspectivas. Do ponto de vista social, percebe-se uma elevação referente
à quantidade de empreendimentos que compõem o setor, e ainda a elevação do esclarecimento referente ao contexto teórico e
ideológico em que estes estão inseridos, uma vez que muitos encontravam-se inseridos na economia solidária, sem saber exatamente
o significado e as diferenças de nuances em comparação com a economia capitalista tradicional.
As políticas de fomento à economia solidária esbarram numa problemática comum às outras políticas públicas, a falta de articulação
e integração entre si, muitas vezes impulsionadas por problemas de comunicação e despreparo político das lideranças públicas.
Restou claro nesta pesquisa que os órgãos de fomento à economia solidária funcionam por vezes de forma desarticulada, estando as
políticas vinculadas a cada mandato de gestão. Observou-se que em muitos órgãos de fomento, a troca dos governantes representa
um empecilho à continuidade das ações, seja em função da troca de equipe, peculiar à troca de governo, seja pela falta de interesse
no aproveitamento dos planejamentos anteriores, como se cada gestor tivesse o interesse em “deixar sua marca” e romper com o

789

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
trabalho anterior à sua posse. Tal conduta e realidade resultam em grandes prejuízos sociais, uma vez que viabiliza a estagnação e,
em alguns casos, o retrocesso no transcurso e evolução da política.
Os estudos dos empreendimentos comprovaram que a economia solidária é uma alternativa viável e emancipadora, mas que
necessita ser melhor compreendida e fomentada pelo Estado. Seus diferenciais e valores necessitam ser fortalecidos a cada dia, pois
neles ressaltam-se a alteridade, que busca o respeito pelo outro, favorecendo a tolerância às diferenças; a esperança, que viabiliza a
persistência, mesmo em meio às dificuldades mais obscuras impostas pela vida; a solidariedade, que possibilita o afrouxamento do
nó atado pelo espírito de competição, e ainda o despertar de muitos outros valores simbolicamente notáveis.
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RESUMO
O território é um recorte espacial que inclui natureza e sociedade, com fluxos de relações sociais, políticas e econômicas. A conquista
do território do rio Doce foi o primeiro passo para o desbravamento dos sertões de Minas Gerais em busca de ouro e pedras preciosas.
Às margens desse rio, um pequeno posto de trocas deu origem à cidade de Governador Valadares (GV). A exploração intensiva dos
recursos naturais produziu ciclos de crescimento econômico insustentáveis, que se sucederam até a exaustão. Este estudo buscou
analisar o percurso histórico da formação do território, a construção da territorialidade. A metodologia utilizada foi a do Estudo de
Caso, pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real. Após levantamento bibliográfico e documental, foram
realizadas duas investigações de campo com o objetivo de: a) avaliar o nível de percepção de estudantes e professores de escolas do
ensino médio (públicas e privadas) em relação ao rio Doce — origem e referência histórica da cidade — e o meio ambiente; b) analisar
os olhares dos diferentes atores sociais em relação à “cidade que temos” e a “cidade que desejamos ter” num futuro próximo. Os
resultados compõem um diagnóstico retratado na matriz SWOT. O objetivo geral do trabalho é a proposta de construção de um
Masterplan em Gestão Integrada do Território (GIT), para orientar e promover a sustentabilidade do território de GV, tendo o rio
Doce como fator agregador dos interesses da cidade e região. A proposta parte de uma visão estratégica de cidade, com novos
referenciais coletivos, redefinição de alianças territoriais e bases econômicas, laços de solidariedade, fundamentos culturais e o
sentido de identidade. Os principais desafios conclusivos identificados no presente trabalhão são: combater a alienação, estabelecer
permanente interlocução com os atores sociais, estabelecer um plano dinâmico, flexível e inclusivo que tenha como meta a qualidade
de vida da população presente e futura, propondo uma nova forma de planejar orientada para o desenvolvimento sustentável,
fundamentada na formação do capital humano que busca unir pessoas, multiplicar o conhecimento e somar vontades. O modelo
proposto poderá ser replicado noutras cidades.
Palavras-chave: Gestão Integrada. Governança. Percepção Social. Sustentabilidade. Território

CHALLENGES OF THE INTEGRATED MANAGEMENT OF RIO DOCE BASIN TERRITORY IN MINAS GERAIS, BRAZIL: A STUDY-CASE
ABSTRACT
The territory is a spatial cutout that includes nature and society, characterised by social, political and economic relationship flows.
The conquest of Rio Doce territory was the first step towards clearing Brazilian hinterland, in the state of Minas Gerais, in the search
for gold and gems. A small trading post on the riverbank of Rio Doce gave origin to a town called Governador Valadares (GV). Intensive
exploitation of natural resources led to unsustainable economic growth cycles and ultimately to the depletion of the area. This study
wishes to look into the history of the formation of the territory and the building of its territoriality. The methodology used was the
study case, a research approach that studies phenomena within their real context. After bibliographic and documentary surveys had
been conducted, two field researches were undertaken in order to: a) assess public and private secondary school students’ and
teachers’ awareness of Rio Doce — origin and historical references of the town — its environment; b) determine how the various
social actors look at the “town we have” and the “town we would like to have” in a near future. Results point to an assessment
represented in the SWOT analysis. The main goal of this study is to put forward a Masterplan regarding the Integrated Territorial
Management (ITM) in order to lead and promote sustainability in Governador Valadares, with Rio Doce as the main factor that
congregates the interests of the town and of the region. Underlying the proposal there is a strategic view of the town, with new
collective references, a redefinition of territorial alliances and economic bases, solidarity bonds, a cultural basis and the sense of
identity. The main challenges identified in the present study are: fighting alienation; establishing a permanent dialogue with social
actors; and setting out a dynamic, flexible and inclusive plan in order to achieve quality of life for present and future generations
through new ways of planning that are targeted to sustainable development and based on human capital formation, so as to unite
people, multiply knowledge and bring together wills. The model proposed in this study may be replicated in other towns.
Keywords: Governance; Integrated Management; Social Perception; Sustainability. Territory

1. INTRODUÇÃO
O município de Governador Valadares, com área total de 2.342,319 km2 e população estimada em 278.363 habitantes (IBGE, 2015),
dos quais 96% na área urbana, apresenta um quadro de estagnação econômica, baixo nível de emprego, desigualdade social, violência
e insegurança, além de uma dívida impagável para com a natureza exaurida durante décadas de atividades extrativistas. A exuberante
mata Atlântica que moldurava a região foi dizimada e o rio que a abastece encontra-se degradado e poluído.
Ao longo de sua história, Governador Valadares viveu ciclos de crescimento e crise, sempre pautados no imediatismo da busca da
riqueza material, sem preocupações com os impactos sobre seu território, até então considerado fonte de recursos inesgotáveis.
Território é aqui entendido com “um sistema constituído por recursos, em grande parte não renováveis, que carece de uma gestão
239
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integrada do seu usufruto na perspectiva de um desenvolvimento compatível com sua preservação e quer seja sustentável, o que
implica na articulação de diferentes perspectivas, muitas vezes contraditórias” (Oosterbeek, 2012a: 46).
Todo território possui, ao mesmo tempo e, obrigatoriamente, diferentes combinações, funcionais e simbólicas. Sua natureza é
sistêmica e integrada; o que causa desequilíbrio são as ações desordenadas do homem. Uma gestão orientada apenas para o
crescimento e baseada na crença desenvolvimentista tem levado a desequilíbrios ambientais e sociais. Crescimento, que não gera
equidade social, não garante sustentabilidade. O exercício do domínio sobre o espaço territorial ocorre tanto para realizar “funções”
quanto para produzir “significados”. O território também se torna, juntamente com as marcas culturais próprias, um campo de luta
pelo reconhecimento e por direitos. Adquire, muitas vezes, tamanha força, que combina com intensidades iguais de
funcionalidade/recurso e identidade/símbolo (Raffestin, 1993).
O presente estudo de caso partiu do conceito de território e territorialidade para compreender o percurso histórico da hoje cidade
de Governador Valadares e a relação das pessoas com o território e o processo de construção da sua territorialidade. A investigação
bibliográfica e documental foi seguida por duas investigações de campo, objetivando conhecer a percepção social da água (foco no
rio Doce) e a percepção/representação da cidade que temos, hoje. Os resultados permitiram montar uma matriz SWOT, desenhando
um cenário que permite orientar a formulação de políticas públicas e a reflexão estratégica à luz de futuros alternativos. O objetivo
é o de propor a elaboração de um Plano Master para a cidade de Governador Valadares, baseado numa estratégia de governança
focada na Gestão Integrada do Território (GIT), uma metodologia que concorre para superar a alienação dos indivíduos e seus grupos
(stakeholders) de modo a contribuir com uma atitude propositiva diante das metas estabelecidas para e pelo grupo.
A escolha da metodologia GIT permite que tanto as contribuições anteriores quanto as que estão se desenvolvendo, sejam
construídas a partir da sociedade civil em parceria com a gestão pública. Esse novo modelo de gestão sobre o território vem
revolucionar o conceito de atuação isolada do poder público, considera saudável a divergência, rica a diversidade, desafiadora a
identificação dos dilemas e a busca de soluções para o território das comunidades. Refere-se a um conjunto de ferramentas que
promove a diversidade e a integração cultural das dimensões social, econômica e ambiental, partindo da identificação dos dilemas
que se apresentam na busca de soluções para o território e as comunidades. A GIT trabalha com uma área de ações ampliadas e a
integração de todos os territórios envolvidos, preconizando que não basta apenas tomar como referência o triple botton: economia
(crescimento), sociedade (harmonia) e ambiente (preservação).
Quando comparada a outros tipos de planejamento, a GIT revela uma metodologia plural que leva em consideração a individualidade,
a diversidade e a contradição existentes na sociedade, através da perspectiva, da prospectiva, da integração tecnológica e da
transdisciplinaridade. Oosterbeek (2012b) destaca as especificidades que distinguem a Gestão Integrada do Território em relação ao
Planejamento tradicional e o Planejamento Estratégico, no que se refere: a) Dinâmica: os processos se mantêm ligados em rede
permitindo sua recombinação e adaptação às assimetrias produzidas no sistema territorial e às diferenças de ritmo; b) Foco:
reconhece o novo status do indivíduo na sociedade, embora não abandone a abordagem abstrata e racional; c) Objeto: os indivíduos
e os grupos, pois apresentam comportamentos caóticos, que caracterizam o dinamismo social; d) Valores: o foco nos valores e na
sua dinâmica permite compreender o predomínio das percepções sobre a realidade do território, na determinação das escolhas dos
indivíduos e grupos sociais; e) Contexto: o território é marcado por múltiplas agendas independentes, mas ligadas de certa forma por
uma rede que as integra e assegura sua evolução conjunta; f) Processos: a pluralidade que marca uma sociedade atravessada por
contradições e em transição, requer a construção de caminhos plurais e convergentes, que reflitam seu dinamismo.
É a partir dessa visão que o presente trabalho propõe um modelo de Gestão Integrada do Território para o município de Governador
Valadares. Foram tomados como referência os aspectos que conduziram à sua territorialização — um local que oferecia fonte de
recursos materiais ou meio de produção, bem como a possibilidade de construção e controle de conexões e redes — fluxos,
principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações (Haesbaert, 2005).

2. TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Espaço e território não são sinônimos (Haesbaert; Limonad, 2007). Espaço é algo pré-existente ao território; é um substrato ou
matéria prima para a ação social, que coletivamente, produz o território. “O espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os
homens constroem para si (Raffestin, 1993:143). O território é o lugar de todas as relações e a territorialização é um processo de
perda e de reconstrução de relações. O caráter relacional encontra-se nas referências de poder, redes de circulação e comunicação,
territorialidades, dominação de recursos naturais, que indicam relações sociais entre sujeitos, entre estes e seu lugar de vida, tanto
econômica, como política e culturalmente (Ibid).
O território é o recorte espacial definido por relações de apropriação, de poder e de controle sobre recursos e fluxos baseados em
aspectos políticos, econômicos e culturais (Haesbaert, 2009; Saquet, 2007; Spósito, 2004). Territorialidade é o próprio conteúdo do
território que pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do material das relações econômicas e
políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem cultural (Haesbaert, 2009). É algo abstrato, mas não no sentido radical que
a reduz ao caráter de abstração analítica. É, também, uma abstração no sentido ontológico: enquanto imagem ou símbolo de um
território existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira não
esteja concretamente manifestado. É justamente por fazer uma separação demasiado rígida entre território como dominação
(material) e território como apropriação (simbólica) que muitos ignoram e a complexidade e a riqueza da “multiterritorialidade” em
que estamos mergulhados (Haesbaert, 2004). Considerando sua dinamicidade, a territorialidade concorre para a formação de
processos identitários locais. Além de incorporar uma dimensão estritamente política, a territorialidade diz respeito, também, às
relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se
organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (Ibid).
Nos últimos anos do século XX, a ideia de infinitude dos recursos naturais foi superada pelo progressivo esgotamento das riquezas
naturais, levantando discussões em relação ao modelo de desenvolvimento adotado pelos países. Até então, desenvolvimento e
crescimento eram vistos com o mesmo significado. Embora não totalmente superada, essa confusão de conceitos — apesar de não
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mais se sustentar — ainda não foi totalmente abandonada pelas sociedades. Os problemas de ordem ambiental se mostraram cada
vez mais complexos e evidentes, capazes de modificar e interferir na qualidade de vida de milhões de pessoas.
O desenvolvimento ocorre em um território, visto sob dois aspectos: a partir de informações oficiais que o colocam em condições de
ser comparado a outros territórios, ou através da percepção social de seus cidadãos, com outro olhar, orientado por processos
cognitivos, valores culturais e expectativas. A forma como os seres humanos irão atuar em um dado território (paisagem) tem como
referência suas concepções e valores, frutos da cultura. Vemos o que sabemos ver, não enxergamos o que não conseguimos
compreender.

3. METODOLOGIA
O método escolhido para a investigação científica foi o Estudo de Caso, “que envolve coleta de dados, visitas a campo e a orientação
por meio de uma base teórica prévia, o que possibilita abordagens quantitativas e qualitativas da pesquisa” (Yin, 2001). Ao observar,
registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, procura descobrir a frequência com que um
fenômeno ocorre, a relação e conexão com outros, sua natureza e características (Cervo & Bervian, 2007). Trata-se de uma forma de
se fazer pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno
e o contexto não estão claramente estabelecidos.
Procedimentos metodológicos adotados:
a)

Investigação bibliográfica e documental: seleção e leitura de documentos, artigos e livros que versam sobre a formação
socioeconômica de Governador Valadares, além de conceitos de Território, Gestão Integrada do Território (GIT), Governança,
Percepção Social, Sustentabilidade; estatísticas oficiais do município e região. E Projetos (em GIT) realizados em outros
territórios serviram de referências orientadoras.

b)

Investigação de campo I: “A água como fator de percepção do meio ambiente”.

Universo: alunos e professores do ensino médio de Governador Valadares. Amostra: 326 alunos (21% do universo) e 32 professores
(36,8% do universo) de quatro escolas do ensino médio (duas escolas públicas e duas privadas). Da amostra, 56,7% dos alunos
estudam em escolas públicas e 43,3% em escolas privadas. As instituições educacionais estão localizadas em dois territórios: Ilha dos
Araújos (bairro onde residem, aproximadamente, 8 mil pessoas) e centro da cidade de Governador Valadares (população estimada
em 276.000 habitantes, IBGE, 2014). A escolha dos estabelecimentos de ensino foi definida em função do tamanho e
representatividade dessas instituições. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário estruturado, contendo 28
questões (fechadas e abertas), formuladas com o objetivo de avaliar a percepção social sobre a água, conceitos e atitudes relativas à
temática ambiental, interesses por assuntos relacionados ao rio Doce, frequência com que o assunto é tratado em sala de aula, e
outras questões relativas ao tema tratado. A aplicação do questionário foi precedida de um pré-teste e foi realizada por professores
das escolas, sob coordenação da autora do projeto.
c)

Investigação de campo II: “Percepção da cidade que temos (hoje) e da cidade que queremos ter”, num futuro próximo.

Universo: moradores de Governador Valadares; amostra: lideranças representativas dos vários segmentos territoriais urbanos. O
questionário foi encaminhado a 128 pessoas, via e-mail, contendo uma carta de apresentação do projeto e um link para o registro
das respostas. Desse total, 65 responderam. Tendo em vista a impossibilidade de acesso virtual a outras lideranças e pessoas
representativas de diferentes segmentos sociais, outros 30 questionários foram aplicados pessoalmente, totalizando 95
entrevistados. Consta do questionário perfil pessoal: a) sexo, idade, escolaridade, atividade profissional, local de moradia,
representatividade social (cargo ou liderança social); b) questões para avaliar a percepção dos cidadãos quanto à oferta dos serviços
públicos (saúde, educação, cultura e lazer, infraestrutura, qualidade, acessibilidade e mobilidade urbana, transporte público e
segurança no trânsito); economia (qualidade do comércio local; geração de emprego e renda); cuidados ambientais (preservação do
meio ambiente e do rio Doce, tratamento de esgoto, lixo); cidadania (acompanhamento e participação da comunidade nas ações
públicas que dizem respeito aos cidadãos, transparência da gestão pública); qualidade e condições de vida na cidade. As respostas
foram analisadas e traduzidas em tabelas e gráficos. Questões abertas buscaram captar a percepção do entrevistado quanto à cidade
que temos: desafios; transformações necessárias; participação da sociedade civil; papel das lideranças institucionais; o que pensam
sobre a cidade de Governador Valadares. Completa o quadro, a visão dos entrevistados em relação à cidade que queremos ter num
futuro próximo (20 anos).
d)

Elaboração da Matriz SWOT- ferramenta utilizada na análise de cenário, aplicável a qualquer situação, imprescindível na
elaboração de um planejamento, bem como na definição de ações estratégicas - com os dados obtidos na investigação de campo
II.

4. RESULTADOS
Da aplicação dos processos metodológicos anteriormente mencionados, obteve-se a sguinte informação:
a)

Investigação de campo I: Percepção social da água, enquanto um fio condutor no planejamento de ações que integrem de
forma sustentável, as relações homem/ambiente. As informações obtidas revelaram a predominância de uma percepção
ambiental pouco elaborada: o meio ambiente ainda é visto como um espaço que exclui o homem e as dimensões sociais e
culturais — ideia implícita na maioria dos conceitos emitidos pelos entrevistados. As respostas não permitiram registrar
discrepâncias nas atitudes e valores de professores e alunos das escolas públicas e privadas, no que diz respeito ao conceito
de ambiente sustentável. Poluição, degradação e abandono são imagens associadas ao rio, mas não chegam a despertar
interesse por ações e cuidados preventivos. Os professores afirmaram se interessar, frequentemente, por assuntos ligados
ao meio ambiente, entretanto, poucos abordam o tema em sala de aula, demonstrando incoerência entre o discurso e a
ação.
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Embora acreditem que a poluição das águas pode afetar a saúde da população e que a responsabilidade de cuidar do rio e evitar sua
degradação é de toda a sociedade, pouco mais da metade dos alunos e professores afirmaram se sentirem incomodados ao ver
pessoas poluindo as águas, mas nada fizeram para impedir que cometessem esse ato. Constituem minoria os que afirmaram ter
mudado padrões de comportamento, assumindo atitudes positivas e ambientalmente corretas, no cotidiano. De um modo geral,
desconhecem a informação de que o Doce é o 10º rio mais poluído do Brasil (IBGE, 2014). Desconhecem, também, a existência de
entidades da sociedade civil que atuam na defesa e na conservação do rio em Governador Valadares.
Em nenhum momento da investigação foi identificada a necessidade e a importância de se trabalhar temas da educação ambiental
como forma de preparar cidadãos conscientes, aptos a atuar de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um
e da sociedade em geral. Hoje, esse é um grande desafio que se impõe aos profissionais da educação que ainda permanecem alheios
a ações de responsabilidade ambiental. A educação ambiental é quase inexistente nas escolas, sendo o conteúdo insuficiente para
informar e preparar o aluno para o exercício de uma cidadania transformadora (revolucionária, talvez), capaz de mudar a relação do
homem com o ambiente no qual vive. Para tanto, é necessário que a instituição escola reveja seu papel de formar cidadãos para o
futuro. Ao poder público cabem maior atenção e acompanhamento no que se referem à gestão, cuidados e proteção do rio Doce, do
qual depende a sobrevivência dos cidadãos e da cidade.
b)

Investigação de campo II: A investigação com moradores da cidade de Governador Valadares revelou que os entrevistados
percebem as fraquezas e ameaças que impedem que a cidade seja competitiva, e as forças e oportunidades que podem
contribuir para a cidade voltar a adquirir dinamismo próprio, com sustentabilidade. Esses olhares foram registrados na
matriz SWOT que seguidamente se apresenta.

c)

Matriz SWOT obtida a partir da investigação II:



FRAQUEZAS (competências que, de alguma forma, atrapalham e/ou não geram vantagens competitivas, internamente),
foram: ensino público; saneamento básico; infraestrutura e mobilidade urbana; transporte público; sustentabilidade.



FORÇAS (elementos internos que trazem benefícios): localização estratégica; polo regional; potencial para o crescimento;
transparência na gestão pública; cidade acolhedora.



AMEAÇAS (forças externas que pesam negativamente na recuperação do dinamismo da cidade): descontinuidade nas
políticas públicas; ética e individualismo; nível de investimento e emprego; segurança pública.



OPORTUNIDADES (forças externas que influenciam positivamente, sobre as quais não temos controle sobre elas):
alternância de poder; participação cidadã.

O conhecimento e a conscientização da existência de fraquezas e ameaças, forças e oportunidades, a partir da “cidade que temos” e
da “cidade que queremos ter”, poderão contribuir para potencializar novas dinâmicas de governança, de forma consciente e
participativa.
A partir dos dados levantados nas investigações, o presente trabalho propõe a construção de um Plano Master para o território de
Governador Valadares, baseado em estratégias de governança focadas na metodologia GIT, contribuindo para superar a alienação
dos indivíduos e seus grupos de modo a criar uma atitude propositiva diante das metas estabelecidas para e pelo grupo. Esse é um
caminho que se propõe para o desenvolvimento integrado e sustentável de Governador Valadares.

5. DISCUSSÃO: CAMINHOS EXISTEM
A proposta de um modelo de desenvolvimento sustentável foi um grande avanço no sentido de reduzir os impactos causados pelo
desastroso modo de produção da sociedade moderna. A grande crise que afetou o mundo globalizado no século XXI, que ainda ocupa
as manchetes dos jornais, não pode ser analisada como no passado: através das lentes da economia clássica que debita as crises à
superprodução, ao excesso de poupança, ou ao desemprego estrutural. O desenvolvimento passou a representar um conceito mais
abrangente e integrado, compreendido como: desenvolvimento das pessoas (através do aumento de suas potencialidades, de
melhores condições de educação, treinamento, saúde, habitação, meio ambiente e alimentação); para as pessoas (implica que ele
não seja um fim em si mesmo, mas que os frutos do crescimento econômico sejam traduzidos em melhoria das condições de vida);
pelas pessoas (refere-se ao processo pelo qual estas se tornam não apenas suas beneficiárias, mas nele tomem parte ativa,
participando das decisões que influenciam suas vidas (Pungs, 1999).
Esse novo modelo de gestão sobre o território revoluciona o conceito de atuação isolada do poder público e se vale dos princípios
do desenvolvimento sustentável. Trata-se de um conjunto de ferramentas que promove a diversidade e a integração cultural das
dimensões social, econômica e ambiental partindo da identificação dos dilemas que cruzam a busca de soluções para o território e
as comunidades. Sua implantação inclui um programa de treinamento em vários níveis, reforçando um valioso recurso, o capital
humano, a matriz territorial, os consórcios territoriais e a comunicação – essa última, considerada a espinha dorsal de toda a
atividade, pelo seu efeito multiplicador. Nesse novo modelo, governo, empresas, organizações da sociedade civil, instituições
educacionais e lideranças regionais são parceiros na construção de soluções sustentáveis para o desenvolvimento. “A ideia é que um
trecho possa se tornar a célula de promoção do desenvolvimento econômico e social de forma equilibrada” (Scheunemann, 2012,
p.54). O grau de sucesso exige uma real integração de forma a constituir um conjunto integrado e harmonioso, contribuindo para a
gestão de territórios, com foco na qualidade e na sustentabilidade global (Oosterbeek, 2012b).
A Gestão Integrada do Território propõe buscar soluções sustentáveis para o desenvolvimento através de um processo de sinergia
entre poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, lideranças locais e regionais e instituições educacionais. A
metodologia GIT não descarta os instrumentos metodológicos existentes, mas propõe a incorporação de outras ferramentas,
contribuindo para se alcançar o desenvolvimento baseado nas dinâmicas territoriais, na valorização do capital humano e social e na
existência de uma sociedade consciente do seu papel na participação das etapas de planejamento e implantação de mudanças. Sua
aplicação exige dois componentes que são complementares: a capacitação de recursos humanos, numa lógica de formação de capital
social e combate às diferentes formas de alienação, e a criação de um modelo de monitorização internalizado pela comunidade a
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que se destina, favorecendo o estabelecimento de uma cultura de qualidade e reflexão crítica. Permite preparar o grupo para superar
o estágio de “reconhecimento da área” e alcançar a “identificação da área” contribuindo para a superação da alienação dos indivíduos
e para a tomada de consciência de que a diversidade e a contradição existem na sociedade e, como tal, não devem ser ignoradas ou
evitadas, mas sim pensadas, organizadas.
A GIT não é uma receita, mas existem passos e procedimentos comuns, metodológicos, que devem ser observados. De acordo com
Oosterbeek (2014:304), alguns procedimentos comuns são necessários para sua implantação a) Diagnóstico territorial: caracterizar
o território, de forma detalhada, especificando seus atores e dinâmicas de interesses e tradições, que possam orientar a elaboração
de um Plano Master; b) Matriz territorial: estabelecer a malha orgânica do território, com espaços de memória, foros de debate e
dinâmica de interlocução para a governança; c) Planejamento: identificação de dilemas a serem enfrentados; d) Eixos integradores:
identificar potenciais eixos estratégicos do território, definidos por meio de prospectiva, construir projetos consorciados (articulados
e elaborados pelos grupos integrados de trabalho), sempre em atenção às questões de governança (não excluir nenhum grupo de
partes interessadas) e de escala (ampliar sempre, na perspectiva da globalização); e) Formação do capital humano: formação básica
e avançada em GIT para lideranças formais e informais, da empresa e da comunidade, para compreensão dos dilemas e a prospectiva;
f) Comunicação: definição do plano de comunicação para apoiar as ações promovidas pela GIT; g) Debate: realização de fóruns para
discussão transversal de temas relevantes; h) Governança Territorial: acontece a partir da criação do centro de conhecimento, espaço
dedicado à articulação entre os atores sociais e o desenvolvimento dos projetos; i) Monitoramento territorial: contribui para nortear
futuras ações no território, através da estruturação de um observatório permanente.
A GIT é um processo, não uma política específica. Sua implantação requer aceitação de que a contradição existe como algo positivo,
que pode gerar dinamismo e não como algo que deve ser superado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um novo modelo de gestão sobre o território vem revolucionar o conceito de atuação isolada do poder público, considera saudável
a divergência, rica a diversidade, desafiador a identificação dos dilemas e a busca de soluções para o território das comunidades: a
Gestão Integrada do Território - GIT. Refere-se a um conjunto de ferramentas que promove a diversidade e a integração cultural das
dimensões social, econômica e ambiental, partindo da identificação dos dilemas que cruzam a busca de soluções para o território e
as comunidades.
Ao agregar cultura ao Triple Bottom Line — economia, sociedade e ambiente —, a GIT fornece uma visão holística da realidade que
é plural, integrada, sistêmica e indivisível. Esse modelo de governança participativa busca soluções sustentáveis para o
desenvolvimento integrado de um determinado território, através de um processo de sinergia entre poder público, iniciativa privada,
organizações da sociedade civil, lideranças locais e regionais e instituições educacionais. Envolve todos os aspectos de um território
(economia, meio ambiente, sociedade e a cultura), de forma transversal e integrada, contribuindo para a governança de um dado
território. Na gestão tradicional, esses fatores são analisados a partir de uma perspectiva unilateral, segmentada, dissociada de um
contexto maior, comprometendo seu sucesso.
A Gestão Integrada de Território potencializa conhecimentos e soluções, permitindo ir além dessa visão horizontal, não integrada,
de sustentabilidade. Nesse novo modelo de gestão, governo, empresas, organizações da sociedade civil, instituições educacionais e
lideranças regionais são parceiros na construção de soluções sustentáveis para o desenvolvimento.
A proposta de construção de um Masterplan na modalidade GIT para Governador Valadares pode contribuir para que a cidade e a
região a cresçam de forma equilibrada, integrada, sustentável e superem os desafios dos desequilíbrios provocados por uma visão
puramente economicista que disseminada no capitalismo. Estabelecer um planejamento a partir da metodologia GIT requer visão
estratégica e flexibilidade nas propostas. Requer gestão. Nesse sentido, as cidades não têm alternativas a não ser se transformarem
radicalmente em novos territórios de educação permanente, caso contrário, estarão caminhando para se tornarem espaços de
extermínio da natureza, de gente e de sonhos.
Principais desafios/dificuldades a serem superados na Gestão Integrada do Território:


a visão puramente naturalista do conceito de meio ambiente (conjunto de plantas, animais, água e ar);



a ausência de uma visão holística da realidade (que é plural e indivisível);



o individualismo que caracteriza a sociedade (para além da alienação);



a absoluta falta de sentido coletivo das pessoas;



a não participação dos diferentes agentes sociais nas propostas e no acompanhamento das políticas públicas locais;



a gestão tradicional, segmentada, cristalizada, do setor público brasileiro;



a inexistência de transparência na gestão pública, apesar da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas.

A principal limitação à proposta de Gestão Integrada do Território se encontra no atual momento de transição da sociedade brasileira
— a ruptura com a velha ordem fundamentada em práticas reivindicatórias (dos movimentos sociais) para uma gestão moderna,
baseada nas práticas propositivas. Sob outra perspectiva, ao mesmo tempo em que limita, a transição abre caminhos para novas
propostas de trabalhos futuros. A transitoriedade das mudanças pode ser também, uma ferramenta de transformação.
Nessa linha de investigação, novos olhares irão se debruçar sobre cada mudança — enquanto uma janela de oportunidade —,
indagando: quais são os limites e as possibilidades? Para tanto, é necessário reconhecer que:
a)
o conflito é algo constitutivo das relações sociais e deve ser assumido, nessa perspectiva, no processo de construção de uma
visão estratégica de cidade, onde os cidadãos são os verdadeiros protagonistas;

795

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
b)
a base de apoio social para um novo projeto de desenvolvimento está na participação da cidadania ativa (sentimento de
coletividade) e na construção de espaços públicos de negociação onde estejam presentes todos os interessados envolvidos na
produção e reprodução da vida nas cidades;
c)
devemos estar conscientes da possibilidade de se construírem novos referenciais coletivos, redefinir alianças territoriais,
reelaborar as bases de sua economia, de seus laços de solidariedade, dos fundamentos de sua cultura e seu sentido de identidade.
Não é possível prever o futuro, mas é necessário construir cenários alternativos com metodologias rigorosas. O modelo de gestão
GIT proposto para a cidade de Governador Valadares poderá ser replicado nas demais cidades da Bacia do rio Doce com o objetivo
de propor caminhos para se alcançar desenvolvimento, com sustentabilidade.
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RESUMO
Os principais parceiros comerciais do Brasil, em 2016, foram China, União Europeia, Estados Unidos da América e Mercado Comum
do Sul, sendo que a representação desse conjunto de destinos dos produtos brasileiros foi de 60,1 %. A União Europeia é o segundo
principal parceiro comercial do país e representou 18% do comércio brasileiro com o mundo nesse mesmo ano. Em razão da
relevância do comércio entre o Brasil e o bloco europeu, o objetivo do estudo foi de analisar o perfil das exportações do Brasil para
a União Europeia, por intensidade tecnológica, no período de 2000 a 2016, e as oportunidades para a inserção brasileira nas cadeias
globais de valor. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica e a base de dados utilizada foi o Sistema de Análise das
Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil. A classificação por intensidade tecnológica adotada nesta pesquisa foi a proposta pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dividida em quatro categorias, além da inclusão de produtos
primários: baixa, média-baixa, média-alta e alta intensidades tecnológicas. Os resultados revelaram que o perfil da pauta de
exportação do Brasil para a União Europeia, no período de estudo, foi caracterizado pela maior participação dos produtos primários,
que representaram 32,30% do total exportado, em 2016. Neste período, houve um crescimento de 2,96 pontos percentuais na
participação deste setor na pauta exportadora. Os produtos classificados como média-baixa intensidade tecnológica também tiveram
um aumento de participação entre 2000 e 2016 (8,90 pontos percentuais) e representaram, em 2016, 20,61% do total exportado
pelo Brasil para o bloco. Em 2016, os principais produtos exportados para a União Europeia, bem como sua participação no total
exportado, foram: “tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja” (8,79%), “café não torrado, não descafeinado”
(7,78%), “soja, mesmo triturada, exceto para semeadura” (5,94%) e “pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato,
semibranqueada ou branqueada” (5,47%). Observa-se, portanto, que o Brasil se caracteriza por um tipo específico de inserção nas
cadeias globais de valor, orientado pelo setor de fornecimento de matérias-primas, entre eles, alimentos. Assim, os maiores desafios
para o Brasil são como ampliar a diversificação de sua pauta exportadora para a União Europeia, com agregação de valor, aos
produtos exportados e em como inserir-se nas cadeias globais de valor de forma efetiva e competitiva.
Palavras-chave: Brasil; Cadeias Globais de Valor; Exportações; Intensidade Tecnológica; União Europeia.

THE PROFILE OF BRAZIL'S EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION, BY TECHNOLOGICAL INTENSITY: OPPORTUNITIES FOR BRAZILIAN
INTEGRATION INTO GLOBAL VALUE CHAINS
ABSTRACT
The most important Brazil’s commercial partners in 2016 were China, European Union, United States of America and Common
Southern Market, consequently the representation of this set of destinations of Brazilian products was 60.1%. The European Union
is the second main partner and accounted 18% of Brazil’s total trade in the same year. In view of the commercial relevance between
Brazil and European bloc, the purpose of the study was to analyze the profile of Brazil exports to European Union, by technological
intensity, in the period from 2000 to 2016, and the opportunities for Brazilian integration into global value chains. The methodology
applied was a bibliographic review and the database used was the Foreign Trade Information Analysis System (AliceWeb), from
Secretariat of Foreign Trade (SECEX), from Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC), from Brazil. The classification
by technological intensity adopted in this study was proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD), divided into four categories, apart from the inclusion of primary products: low, medium-low, medium-high and high
technological intensity. The results showed that the profile of Brazil’s product exported to European Union, in the period analyzed,
was characterized by a greater share of primary products, that represented 32.30% of total exported in 2016. In the same period,
there was an increase of 2.96 percentage points in the primary products share exported. The products classified as medium-low
technological intensity also had an increase in participation between 2000 and 2016 (8.90 percentage points) and represented, in
2016, 20,61% of the total exported by Brazil to the bloc. In 2016, the main products exported to the European Union, likewise their
share of the total exported, were: “poultry and other solid residues from the extraction of soybean oil” (8.79%), “coffee not toasted,
not decaffeinated” (7.78%), "soybean, whether or not broken, other than for sowing” (5.94%) and "chemical pulp of non-coniferous
soda or sulphate, semi-bleached or bleached” (5.47%). It is observed, therefore, that Brazil is characterized by a specific type of
integration in the Global Value Chains, guided by the sector of raw materials supply, among them, food. As a result, the greatest
challenges for Brazil are how to expand the diversification of its export agenda to the European Union, with added value, to the
exported products and how to insert itself in the Global Value Chains in an effective and competitive way.
Keywords: Brazil; European Union; Exports; Global Value Chain; Technological Intensity.

1. INTRODUÇÃO
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O Brasil e a União Europeia (UE) partilham uma relação histórica e cultural antiga. Tradições, costumes e marcas trazidas da Europa
são lugar comum no Brasil no século XXI. Esses fatores contribuíram para o estabelecimento de relações diplomáticas e comerciais
entre o país e o bloco, gerando um fluxo de comércio elevado entre eles, como é observada na balança comercial brasileira, onde a
UE ocupa o posto de segundo principal parceiro comercial, representando 18% do comércio brasileiro no ano de 2016.
As cadeias globais de valor representam uma das formas de inserção no mercado mundial e têm sido objeto de estudo acadêmico
por mostrar uma nova dinâmica de comércio. As cadeias globais de valor podem ser definidas como um conjunto de empresas que
realizam atividades diferentes a fim de agregar valor a uma determinada matéria-prima e entregar um produto ao consumidor final.
A palavra global está inserida, pois, no comércio internacional, esses conjuntos de empresas se encontram em lugares ou países
diferentes. Dessa forma, parte da produção é feita por uma empresa em um local e a parte seguinte é feita por outra empresa em
um país diferente. Essa dinâmica de produção tem feito com que países desenvolvidos trabalhem em conjunto com países em
desenvolvimento, trazendo melhorias para o segundo grupo e redução de custos para o primeiro, causando um aumento dos
investimentos em liberalização comercial. O estudo do assunto aplicado ao contexto da relação Brasil-UE é relevante, pois dela
podem suscitar trabalhos de políticas aplicadas ao comércio, à indústria e aos demais setores produtivos de uma economia.
Assim, o objetivo do artigo é analisar o perfil das exportações do Brasil para a UE, por intensidade tecnológica, no período de 2000 a
2016, e as oportunidades para a inserção brasileira nas cadeias globais de valor. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica
e a base de dados utilizada foi o Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), da Secretaria de Comércio
Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil. A classificação por intensidade
tecnológica adotada nesta pesquisa foi a proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
dividida em quatro categorias, além da inclusão de produtos primários: baixa, média-baixa, média-alta e alta intensidades
tecnológicas.
O artigo está dividido em cinco seções, considerando a Introdução. Na segunda seção são abordadas as cadeias globais de valor e as
relações comerciais entre o Brasil e a UE. Na terceira seção são descritos os procedimentos metodológicos e, na quarta seção, são
analisados os resultados. Por fim, na quinta seção, são apresentadas as considerações finais do estudo.

2. CADEIAS GLOBAIS DE VALOR E RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E UNIÃO EUROPEIA
2.1 Cadeias globais de valor
O comércio internacional possui a dinamicidade contida em sua forma. Mudanças ocorridas em diferentes períodos e contextos
possuem a capacidade de alterá-lo e de, também, por ele ser alterado. Durante o século XX e o início deste século XXI, diferentes
mudanças foram percebidas no cerne das trocas comerciais. Assim, deixou-se de se analisar apenas aspectos relacionados às rendas
dos países, ou seja, se os países são desenvolvidos e em desenvolvimento, e incorporaram-se outras questões. Neste sentido, o
comércio internacional tornou-se mais amplo e compreendido de uma complexidade muitas vezes difícil de explicar. Diferenciação
de produtos, localização geográfica, dispersão da produção, aglomeração em grandes metrópoles, mercado de trabalho, salários,
custos de comércio, entre outros, integram os novos tópicos de estudos.
Baldwin e Martin (1999) demonstraram duas grandes ondas de globalização. Para os autores, o final do século XIX o início do século
XX, contexto dos recentes processos de industrialização, iniciado na Inglaterra e expandido para os países hegemônicos, no período,
teve como grande característica, referente ao comércio, as reduções em custos de transporte. Tal efeito foi resultado de
desenvolvimento em novas tecnologias, para época, como expansão da linha férrea, e, mais recentemente, entre as décadas de 1950
e 1960, da conteinerização de mercadorias em transporte marítimo.
Este resultado permitiu a expansão das trocas globais e a redução de custos. Mais recentemente, já no contexto da segunda onda de
globalização, iniciada nos anos 1960, os custos de transporte alcançaram uma estabilidade, enquanto foram os custos de
comunicação que iniciaram uma redução considerável (Baldwin; Martin, 1999). Assim, aspectos relacionados às telecomunicações e
informação passaram a ter influência nas mudanças de padrão do comércio internacional. Neste sentido, Baldwin (2013, p. 29) frisou
que “comunicação e tecnologias organizacionais, chamadas de tecnologias de coordenação, facilitaram a transmissão de ideias,
instruções e informações, tradução nossa”. Tais fenômenos permitiram, dentro, principalmente, do contexto da segunda onda de
globalização econômica, uma realocação de processos produtivos que levou a mudanças da geografia econômica internacional.
Assim, indica-se a importante relação entre os avanços das tecnologias de comunicação e informação e as cadeias globais de valor,
características de uma nova dinâmica do comércio internacional recente. Gereffi et al. (2001) caracterizaram as cadeias globais de
valor como o processo que engloba empresas e trabalhadores desde a origem de determinado produto até o seu final, incluindo
serviços de pós-venda. A emergência das cadeias globais de valor levou a considerações interessantes sobre o comércio internacional.
Antràs e Helpman (2004) assinalaram um crescimento da especialização internacional. Ou seja, empresas decidiram realocar parte
de suas produções para outros países onde os custos de produção compensariam tal realocação. Para Oliveira (2015), tal realocação
levou a uma dispersão geográfica, gerando ocorrências de comércio intraindústria e interindústria. Para Baldwin (2013), a facilitação
de comunicação, além da redução de custos, permitiu o controle de operações fisicamente distante. No mesmo sentido, Gereffi et
al. (2001) frisaram que tais tipos de relações comerciais tiveram como efeito uma interdependência econômica internacional.
Tal interdependência ampliou a integração comercial internacional, entretanto, em períodos de incertezas econômicas e políticas,
os efeitos negativos são sentidos globalmente, como riscos de choques econômicos externos (Bathia, 2013). Sobre a
interdependência econômica, Oliveira (2015) salientou que a dispersão produtiva ocorreu em diversos setores, como têxtil,
automotivo, alimentação, entre outros, e que sua principal característica ocorre a partir da divisão de trabalho e compartilhamento
de conhecimento e investimentos. Para o autor, “[...] essas múltiplas redes produtivas se inter-relacionam com outras redes
subjacentes, como sistema financeiro, serviços logísticos, leis e regulamentações governamentais, formando um complexo e
dinâmico sistema global, que perpassa geografias e jurisdições territoriais” (Olveira, 2015, p. 24).
De acordo com Baldwin (2013), as forças de aglomeração e dispersão geradas, neste contexto, têm, sobretudo, relação com os custos
de produção que incluem salários, capital, subsídios, além de custos de transporte e transmissão. Para o autor, os fatores de dispersão
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estão relacionados a uma “especialização vertical” e a uma “especialização horizontal”. Assim, dado que a remuneração do trabalho
pouco qualificado se torna cara, relativamente, em países desenvolvidos, dado sua abundância de mão de obra qualificada, as
empresas transferem para países onde existe abundância de mão de obra pouco qualificada os setores produtivos, enquanto
concentram nos países sede atividades de pesquisa e desenvolvimento. A isto se atribui um fator de dispersão vertical, enquanto a
dispersão horizontal caracteriza-se por ganhos oriundos de especialização. Neste, as empresas se detêm apenas às atividades
centrais, de pesquisa e desenvolvimento, marca e vendas, enquanto adquire de outras empresas componentes e matérias-primas
prontas (Baldwin, 2013; Oliveira, 2015).
Já as forças de aglomeração surtem efeitos contrários. Para Baldwin (2013), tais forças encorajam e atraem concentração espacial,
gerando mais concentração. Assim, o autor elenca que o conhecimento é um grande fator de atração e uma das razões de empresas
similares concentrarem-se próximas. Outros dois fatores são destacados como concentradores: causalidade da demanda circular,
influenciado pela demanda e tamanho do mercado (ora, mercados grandes tendem a atrair empresas que desejam estar próximas
de seus clientes); e causalidade circular da oferta, relacionada com os custos de produção, onde a concentração de empresas
similares em determinada região tende a reduzir custos de componentes e produtos intermediários, atraindo mais empresas que
ofereçam tais produtos.
As cadeias globais de valor, neste sentido, encontram-se disseminadas e fragmentadas em diferentes etapas, concentrada em
diferentes países (Oliveira, 2015). A disseminação industrial além das fronteiras nacionais gerou, ainda, conforme demonstrou
Baldwin (2013), um processo de desindustrialização de países do Norte, ou desenvolvidos, e gerou uma rápida industrialização de
países do Sul, em desenvolvimento, sobretudo em países asiáticos que se inseriram rapidamente nas cadeias globais de valor. Desta
forma, Bathia (2013) reforçou que o comércio via cadeias globais de valor é o desafio que os países emergentes devem enfrentar
para se manter e incrementar sua participação no comércio internacional. Para tal, Baldwin (2013) frisou que qualquer barreira à
mobilidade de bens, serviços, pessoas, capital e treinamento são barreiras ao comércio, assinalando que as tradicionais, como tarifas,
estão contidas neste conjunto.
A dispersão produtiva gerou efeitos ainda sobre os direcionamentos do comércio internacional. A este respeito, Bathia (2013) frisou
que os países industrializados agora dividem a responsabilidade do crescimento internacional com os países emergentes. Desta
forma, impõe aos países inseridos nas cadeias globais de valor novos desafios. Para os países em desenvolvimento, o principal desafio
é a capacidade de lidar com os riscos oriundos destes novos processos, como inserção de novas tecnologias e mudanças no mercado
de trabalho (Bathia, 2013). Desde a abertura comercial da China, Rússia, Brasil e Índia, os países em desenvolvimento têm ganhado
preponderância e espaço na arena do comércio internacional. Sobre este acontecimento, Gereffi e Sturgeon (2013, p. 332) frisaram,
ainda, que “os países em desenvolvimento estão agora em posição de exercer grande influência sobre a dinâmica da ordem global,
economicamente e politicamente”, sobretudo no que se refere ao tamanho do mercado e da força de trabalho destes países.
Entretanto, sabe-se que dentro dos países em desenvolvimento não há uma uniformidade sobre estratégias de industrialização,
inserção nas cadeias globais de valor e nas decisões sobre questões comerciais globais, como sustentabilidade, por exemplo. Gereffi
e Sturgeon (2013) sugeriram, ainda, diferenças acerca da abertura comercial e de investimento externo, de recursos humanos e de
capital. Oliveira (2015) salientou o crescimento do comércio entre os países em desenvolvimento, denominando de comércio SulSul, com ênfase à dinâmica de comércio dos países asiáticos, sobretudo exportadores de produtos manufaturados. Neste sentido,
Gereffi e Sturgeon (2013) classificaram os países em desenvolvimento a partir da intensidade de produtos exportados. Para Brasil,
Rússia e África do Sul assinalaram uma orientação bastante acentuada em direção à exportação de produtos primários e de recursos
naturais, enquanto Índia encontrou uma orientação baseada parte em exportação de recursos naturais e outra em produtos de baixa
e média tecnologia. Já Coreia do Sul, México e China tiveram sua inserção a partir de produtos manufaturados, com grande ênfase à
China, principalmente.
Segundo Oliveira (2015), os demais países em desenvolvimento atuariam nas cadeias globais de valor como fornecedores de
matérias-primas e de produtos alimentícios. É dentro deste contexto que se encontram os países da América Latina. Entretanto,
novamente percebem-se diferenças entre a participação dos países da região, a partir de diferentes tamanhos de mercado, políticas
comerciais distintas e adesão a acordos preferenciais de comércio. Garrido (2010) assinalou que dois fatores foram primordiais na
reestruturação produtiva do México e de países da América Central e Caribe: primeiro, as reformas domésticas, ao longo de 1980 e
1990, permitiram abertura comercial e internacionalização das cadeias produtivas nacionais; e, segundo, a reestruturação das
grandes empresas dos EUA que permitiu migração de setores produtivos para estes países em busca de custos de produção menores,
sobretudo diferença salarial. Tais mudanças tiveram como reflexo uma estratégia comercial orientada às exportações e as mesmas
centradas em produtos manufaturados (Garrido, 2010).
Já os países situados na América do Sul caracterizaram-se por outro tipo de inserção nas cadeias globais de valor. Stanley (2010)
salientou esforços de internacionalização dos países da região, guiados, principalmente, pelo setor de fornecimento de matériasprimas, entre eles, alimentos. Entretanto, salientou que este setor ganhou importância a partir da crescente demanda internacional
e da variedade de oferta produzida nos países da região, dotando o setor de novas tecnologias, diferentemente de períodos
anteriores. Assim, o grande desafio aos países da América do Sul é como ampliar a diversificação da pauta exportadora da região
com agregação de valor aos produtos exportados (Stanley, 2010).
A Cepal (2013) identificou um avanço de importantes setores entre o comércio dos países da região, apontando a existência de uma
cadeia de valor regional. O setor automotivo, setor preponderantemente composto de produtos intermediários, é o grande elo
produtivo do comércio bilateral, entre Brasil e Argentina, responsáveis por grande parte das trocas comerciais da América do Sul,
sobretudo dentro do âmbito do Mercosul. Os setores de químicos e petroquímicos foram também responsáveis pelo elo produtivo
entre os dois países. Percebeu-se, ainda, grande crescimento de comércio inter e intraindustrial entre os países da Comunidade
Andina de Nações (CAN), onde Colômbia, Peru e Equador ampliaram sua diversificação produtiva a partir destas novas relações. De
forma geral, e em relação às cadeias globais de valor, pesa a especialização destes países na exportação de produtos compostos por
recursos naturais e primários, fomentado, ainda, pelos preços e a demanda internacional, conforme assinalou Cepal (2013). Neste
sentido, Castilho (2012) destacou a diferença de especialização no comércio intrarregional, salientando a importância dos setores de
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maior valor agregado nesta dinâmica. Para o autor, por terem como pauta exportadora, em geral, centrada em produtos primários
e em recursos naturais, a inserção dos países da América do Sul nas cadeias globais de valor é bastante limitada.
Percebem-se, sobretudo, dentro dos países da região, diferentes circunstâncias que culminaram em inserções distintas nas cadeias
globais de valor. A proximidade com os EUA, a integração produtiva profunda e reformas liberais bastante acentuadas permitiu aos
países da América Central, Caribe e o México uma inserção mais ativa e participativa nas cadeias globais de valor. Já na América do
Sul, tal inserção se deu a partir da especialização destes países em produtos primários. Entretanto, conforme assinalou a Cepal (2013),
há um direcionamento diferenciando entre os países da região, apontando para uma cadeia regional de valor, distinta da inserção
internacional.
2.2 Comércio Brasil-União Europeia
Megiato et al. (2016) investigaram a evolução do comércio bilateral entre Brasil-UE, buscando identificar oportunidades de comércio
para o Brasil através de uma possível integração econômica. Entre o período de 2000 e 2012, o intercâmbio comercial entre ambos
mais que triplicou, passando de US$ 30 bilhões, em 2000, para quase US$ 97 bilhões, em 2012. Analisando as exportações por grau
de intensidade tecnológica para a UE, os autores identificaram um “padrão de especialização bastante nítido”, onde o Brasil tem sua
pauta concentrada em produtos primários enquanto a UE em produtos de maior intensidade tecnológica. No caso de um acordo de
comércio entre esses, os países tenderiam a ampliar suas produções nos produtos que possuem maior vantagem comparativa. Para
os produtos primários, a produção aumentaria no Brasil e cairia na UE, já para os produtos de maior intensidade tecnológica, a
produção cairia no Brasil e aumentaria no bloco europeu.
Hoffmann (2012) destacou que o Brasil é responsável por menos de 1% do total das importações e exportações europeias, mostrando
que ainda há um grande potencial a ser explorado nas relações comerciais, por parte do Brasil. Além disso, o autor ressaltou a
característica das trocas entre o Brasil e o bloco europeu, sendo o primeiro um exportador de commodities, importante fornecedor
de matérias-primas e alimentos, e o segundo, em grande parte, de bens de capital e serviços. Assim, o perfil do comércio bilateral
demonstra uma forte complementaridade entre o Brasil e a UE.
Maragno et al. (2006) analisaram as políticas de comércio utilizadas na relação entre o Brasil e a UE e os possíveis impactos que
ocorrem quando empregadas. Observou-se que o Brasil, na relação comercial com a UE, poderia ter melhores resultados no comércio
externo. Isso ocorre porque os países europeus utilizam políticas protecionistas em determinados setores para alavancar seu produto
interno, tornando os produtos brasileiros menos competitivos. As barreiras atribuídas pela UE aos produtos brasileiros, além de
tarifárias, são também não-tarifárias. Produtos de origem animal e vegetal são os principais atingidos. Apesar dos problemas
encontrados, os produtos brasileiros têm boa competitividade.
Waquil et al. (2004) analisaram o intercâmbio comercial agrícola entre o Brasil e a UE. O estudo apresentou a evolução histórica da
UE e como foi desenvolvida a relação comercial entre ambos. As políticas fiscais e os acordos comerciais que foram utilizados para
alavancar uma melhor relação custo-benefício entre o Brasil e a UE também foram abordados neste artigo. No ranking dos principais
produtos exportados pelo país, a soja tem grande importância. Fala-se também das barreiras tarifárias em alguns produtos, dos
motivos que a UE tem para utilizar estas barreiras e as causas deste protecionismo.
Kume et al. (2004) analisaram as relações de livre comércio entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a UE e as consequências
que elas podem gerar para o Brasil. O artigo retoma o começo das negociações entre os blocos, com propostas de ambas as partes
em acordos que visavam melhorar a relação comercial. No que se refere às relações do Brasil, o comércio bilateral tem uma boa
estimativa de crescimento e vem sendo firmado com resultados positivos tanto na importação quanto na exportação dentro do
período analisado (década de 1990 e anos 2000). Apresenta-se, então, que um acordo de livre comércio permitiria que ambas as
partes explorassem suas vantagens comparativas para uma alocação mais eficiente de seus recursos.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A base de dados utilizada neste estudo foi o AliceWeb (SECEX/MDIC) e o período de estudo foi de 2000 a 2016. A variável analisada
foi a exportação e a importação do Brasil em termos monetários (US$ Free On Board – FOB). As informações foram agrupadas
conforme o grau tecnológico dos produtos brasileiros exportados para a UE e importados do bloco europeu.
Para eleger os principais produtos exportados pelo Brasil para a UE, considerou-se o grupo de produtos que totalizasse o mínimo de
30% da pauta exportadora completa, em valores monetários, em 2016 (Brasil, 2017). Assim, identificou-se um grupo de cinco
produtos correspondentes à percentagem desejada. Os dados seguem a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem como
base o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias com 6 dígitos (SH6), classificação adotada
internacionalmente.
Segundo Posser e Massuquetti (2014), para a análise da evolução das exportações por produto é necessário correlacionar as versões
da NCM (NCM 1996, NCM 2002, NCM 2007 e NCM 2012). A NCM deriva da Nomenclatura Internacional denominada Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), gerido pelo Conselho de Cooperação Aduaneira, órgão
responsável por revisar periodicamente e publicar novas edições da Nomenclatura, ligado à Organização Mundial das Alfândegas
(OMA).
Em relação à agregação setorial por grau de intensidade tecnológica, adotou-se a classificação da OCDE, dividida em quatro
categorias, além da inclusão de produtos primários:
1.

Primários: arroz, trigo, cereal, frutas e vegetais, oleaginosas, cana de açúcar e açúcar de beterraba, fibras e outras culturas,
animais vivos, produtos de origem animal, leite e lã, silvicultura, pescados, óleo, carvão e gás, carnes, óleos vegetais e
gorduras;

2.

Baixa: laticínios, arroz processado, açúcar processado, outros produtos alimentícios processados, bebidas e tabaco, têxteis,
vestuário, artigos em couro, produtos de madeira e de papel;
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3.

Média-baixa: produtos de petróleo e de carvão, produtos de metais, metais ferrosos, outros metais e outros produtos
minerais;

4.

Média-alta: veículos motorizados, peças automotivas e equipamentos de transporte, produtos químicos, plásticos;

5.

Alta: máquinas e equipamentos, equipamentos eletrônicos e outras manufaturas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Quadro 1, observa-se o intercâmbio comercial entre o Brasil e a UE, no período 2000-2016, em valores monetários e em
percentual de participação da pauta, classificados por intensidade tecnológica (OCDE). Entre 2000 e 2016, exportações Brasil-UE
passaram de US$ 15,37 bilhões para US$ 33,36 bilhões, correspondendo ao crescimento de 217,03%. As importações, que, em 2000,
eram de US$ 14,54 bilhões, em 2016, foram de US$ 31,06 bilhões, indicando o crescimento de 213,68% e registrando superávit
brasileiro no fluxo comercial entre o país o bloco no período.
O perfil da pauta exportadora, por intensidade tecnológica, no ano 2000, era, predominantemente, de produtos classificados como
primários, com US$ 4,51 bilhões (29,34% do total), de baixa, com US$ 5,53 bilhões (35,95% do total) e de média-baixa intensidade
tecnológica, com US$1,80 bilhões (11,71% do total). Em 2016, o Brasil ampliou a participação dos produtos primários, representando
32,30% do total exportado, totalizado em US$ 10,78 bilhões, apresentando um crescimento de 2,96 pontos percentuais na
participação deste setor na pauta exportadora. Os produtos classificados como média-baixa intensidade tecnológica também tiveram
um aumento de participação entre 2000 e 2016 (8,90 pontos percentuais) e representaram, em 2016, 20,61% do total exportado
pelo Brasil para o bloco. No igual período, os produtos classificados como de baixa intensidade tecnológica indicaram uma redução
do total em 4,89 pontos percentuais, representando 31,06% de participação, em 2016. Os produtos de média-alta (12,08% do total)
e os de alta intensidade tecnológica (3,95% do total), também reduziram a participação na pauta, em 1,96 e 5,00 pontos percentuais,
respectivamente.
Quadro 1:12 Intercâmbio comercial Brasil-União Europeia, por intensidade tecnológica, em bilhões de US$ e % do total – 2000-2016
Comércio

Setores

2000

Importações

Exportações

US$ bilhões
Primários
4,51
Baixa
5,53
Média-Baixa
1,80
Média-Alta
2,16
Alta
1,38
Total
15,37
% do total
Primários
29,34
Baixa
35,95
Média-Baixa
11,71
Média-Alta
14,04
Alta
8,95
Total
100,00
US$ bilhões
Primários
0,17
Baixa
1,08
Média-Baixa
1,86
Média-Alta
7,99
Alta
3,43
Total
14,54
% do total
Primários
1,19
Baixa
7,45
Média-Baixa
12,81
Média-Alta
54,95
Alta
23,61
Total
100,00
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Brasil (2017).

2005

2010

2016

Variação 2000/2016
(% e p.p)

9,12
9,49
2,75
4,46
1,31
27,13

16,99
13,21
4,89
5,79
2,45
43,32

10,78
10,36
6,88
4,03
1,32
33,36

238,93
187,48
381,86
186,70
95,71
217,03

33,64
34,98
10,12
16,42
4,84
100,00

39,21
30,50
11,28
13,36
5,66
100,00

32,30
31,06
20,61
12,08
3,95
100,00

2,96
-4,89
8,90
-1,96
-5,00
0,00

0,18
1,16
2,70
10,63
3,57
18,24

0,57
2,52
6,25
22,19
7,62
39,15

0,54
2,30
4,56
17,12
6,55
31,06

310,26
212,03
244,95
214,28
190,99
213,68

0,97
6,33
14,83
58,29
19,58
100,00

1,47
6,43
15,97
56,68
19,46
100,00

1,73
7,39
14,68
55,10
21,10
100,00

0,54
-0,06
1,87
0,15
-2,51
0,00

Considerando as importações Brasil-UE, em 2016, 55,10% dos produtos importados foi do setor de produtos classificados em médiaalta intensidade tecnológica (US$ 17,12 bilhões), apresentando crescimento em 0,15 ponto percentual no período 2000-2016. O
segundo setor de maior participação nas importações, em 2016, foi o de alta intensidade tecnológica, representando, US$ 6,55
bilhões (21,10% do total), tendo redução em 2,51 pontos percentuais no período de estudo. Na sequência, o grupo de produtos
classificado como média-baixa intensidade tecnológica, que representou US$ 4,56 bilhões (14,68% do total), em 2016, teve maior
aumento de participação no período, totalizando 1,87 ponto percentual.
No Quadro 2, observam-se os cinco principais setores exportadores Brasil-UE, totalizando, em 2016, US$ 10,64 bilhões (31,91% do
total exportado). Os principais produtos exportados para a UE, bem como sua participação no total exportado, em 2016, foram:
“tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja” (8,79%), “café não torrado, não descafeinado” (7,78%), “soja, mesmo
triturada, exceto para semeadura” (5,94%) e “pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou
branqueada” (5,47%). Em 2016, o perfil de setores exportadores é predominantemente de produtos primários e de baixa intensidade
tecnológica.

801

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
No Quadro 3, os cinco principais setores exportadores da UE para o Brasil corresponderam a somente 1,23% do total exportado, em
2016. Eles são caracterizados, principalmente, pelo grupo de produtos de média-alta intensidade tecnológica, mas também por
produtos primários. Os principais produtos exportados para o Brasil foram: “outros compostos heterocíclicos com 1 (hum) ciclo
pirazol não condensado” (0,87%), “peras, frescas” (0,16%)240, “bacalhau-do-atlântico e bacalhau-do-pacífico, congelado” (0,10%),
“melamina” (0,06%) e “cevada, exceto para semeadura” (0,04%).
Observa-se, portanto, que o Brasil se caracteriza por um tipo específico de inserção nas cadeias globais de valor, orientado pelo setor
de fornecimento de matérias-primas, entre eles, alimentos.
Quadro 2: Cinco principais setores exportadores Brasil-UE, 2000/2016
Grupo de Produtos - SH6

Grau de
Intensidade
Tecnológica

Tortas e outros resíduos sólidos da
Baixa
extração do óleo de soja
Café não torrado, não descafeinado
Primários
Soja, mesmo triturada, exceto para
Primários
semeadura
Pasta química de madeira de não conífera,
à soda ou sulfato, semibranqueada ou
Baixa
branqueada
Barcos-faróis, guindastes, docas, diques
flutuantes e outras embarcações em que a Média-baixa
navegação e acessória da função principal
Subtotal
Total
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Brasil (2017).

2000

2016

2000

2016

Participação Total
Geral %
2000
2016

2

1

1.347.966.143

2.931.657.784

8,77

8,79

3

2

967.761.714

2.594.577.715

6,30

7,78

-

3

0

1.981.865.979

0,00

5,94

6

4

681.410.087

1.823.384.536

4,43

5,47

-

5

0

1.312.323.342

0,00

3,93

2.997.137.944
15.370.107.425

10.643.809.356
33.357.320.710

19,50
100,00

31,91
100,00

Ranking

Exportações (US$)

Quadro 3: Cinco principais setores exportadores UE-Brasil, 2000/2016
Grupo de Produtos - SH6

Grau de
Intensidade
Tecnológica

Outros compostos heterocíclicos com 1
Média-alta
(hum) ciclo pirazol não condensado
Peras, frescas
Primários
Bacalhau-do-atlântico e bacalhau-doBaixa
pacífico, congelado
Melamina
Média-alta
Cevada, exceto para semeadura
Primários
Subtotal
Total
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Brasil (2017).

2000

2016

2000

2016

Participação Total
Geral %
2000
2016

120

1

23.174.631

269.233.976

0,16

0,87

-

2

0

48.834.287

0,00

0,16

-

3

0

31.193.498

0,00

0,10

798
-

4
5

2.947.988
0
26.122.619
14.536.597.957

19.308.552
12.136.316
380.706.629
31.062.332.106

0,02
0,00
0,18
100

0,06
0,04
1,23
100

Ranking

Exportações (US$)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O comércio internacional tem passado por significativas mudanças, acompanhadas, sobretudo, por avanços em sistemas de
tecnologia da informação e comunicação. A difusão do conhecimento e de técnicas passou a ser instantânea. Além disto, iniciativas
de redução de tarifas e de integração comercial – até então concentradas em países desenvolvidos, no Norte, de custos de transporte
e de entraves internacionais não tarifários moldaram a geografia econômica. Neste sentido, percebeu-se dois grandes movimentos.
O primeiro, referiu-se à realocação produtiva, permitida a partir das reduções tarifárias e de avanços tecnológicos. Motivadas por
custos de produção cada vez menores, as empresas realocaram-se territorialmente em diversos países, concentrando-se em
atividades chaves, ou seja, em atividades onde conseguiriam auferir ganhos em vantagens competitivas. Neste novo panorama, a
produção não se concentra mais em uma única unidade fabril, mas está dividida em diferentes unidades, em diferentes países, cada
um produzindo parte da produção que lhe é destinada, até a montagem do produto final.
O segundo movimento aconteceu como consequência do anterior. Ao deslocar a produção para países com custos menores,
permitiu-se aos países do Sul ingressarem industrialmente no comércio internacional. Em relação às características destas cadeias, a
transferência para países em desenvolvimento ocorreu a partir da oferta de mão de obra menos qualificada e de subsídios oferecidos
por estes países na intenção de atrair as empresas. Alguns países souberam usufruir destas transferências, ganhando em tecnologias
e know-how. O resultado destes movimentos deu origem às cadeias globais de valor. Estas são responsáveis desde a origem até os
serviços de pós-venda.
A pauta exportadora do Brasil é, em grande parte, direcionada aos produtos primários, de baixa e de média-baixa intensidade
tecnológica, onde não há grande agregação de valor, quando comparado às demais modalidades de média-alta e de alta intensidade
tecnológica. O desafio do Brasil é, portanto, tornar as empresas nacionais mais produtivas e competitivas, de modo que seja possível
inseri-las nas cadeias globais de valor não só nos produtos utilizados como matéria-prima, mas também nas demais cadeias de
produção.
Assim, identificado as caraterísticas das exportações brasileiras para União Europeia, por intensidade tecnológica, percebeu-se perfil
semelhante de pauta com outros parceiros, concentrada em produtos de origem primária. Esta característica está de acordo com a
240

O aumento de importaçao de frutas pelo Brasil é devido aos produtores brasilieros estarem enfrentado uma crise hídrica que vem afetando diretamente as áreas de
cultivo e aumentando os custos de produção (Frutas do Brasil, 2017).
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inserção de países da América Latina em cadeias globais de valor. Entretanto, o potencial de participação nestas cadeias é pouco
explorado. A inserção brasileira não tem sido efetiva e possui pouco valor agregado aos produtos exportados. Assim, os maiores
desafios para o Brasil são como ampliar a diversificação de sua pauta exportadora para a União Europeia, com agregação de valor
aos produtos exportados e em como inserir-se nas cadeias globais de valor de forma efetiva e competitiva.
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RESUMO
Os ecossistemas proporcionam uma ampla gama de benefícios para a sociedade conhecidos como serviços de ecossistemas (SE). A
crescente procura de terrenos para agricultura, plantações, áreas industriais e urbanas, está a provocar alterações a nível global
nestes ecossistemas e a comprometer a sua capacidade de sustentarem a humanidade. Esforços consideráveis têm sido realizados
no sentido de se atrair a atenção para a importância da preservação do capital natural, e de se fornecerem informações úteis para a
tomada de decisão através da avaliação económica dos SE. Com este objetivo têm sido efetuados vários trabalhos de investigação a
nível global, nacional e regional. Alguns destes estudos incluem abordagens espacialmente explícitas. No entanto, até ao momento,
ainda não foi realizado qualquer estudo deste género a nível nacional para Portugal. Este estudo realiza uma abordagem global da
avaliação integrada dos ecossistemas portugueses e dos seus serviços, com base no método de transferência de valor, ou de
benefícios. Esta técnica é comummente aplicada na avaliação de SE, pois facilita a avaliação dos benefícios destes no bem-estar
humano. Em princípio, este método permite a derivação de valores monetários do ecossistema examinado obtidos a partir de estudos
de valorização de bens e serviços semelhantes num contexto similar. Os pontos fortes deste método são a rápida execução, a elevada
relação custo-eficácia, e o potencial para substituir dados primários quando não estão disponíveis dados específicos. No entanto, a
aplicação deste método pode introduzir erros fundamentais e enviesamentos uma vez que os dados disponíveis para a maioria dos
ecossistemas, assim como para os seus serviços, são limitados. Neste estudo, foi aplicada esta técnica para assim se conseguir
transferir os valores de estudos existentes para o caso de Portugal. Foi estimado o valor médio resultante dos SE em Portugal (usando
como referência o ano de 2012) com base no Corine Land Cover (2012) e verificou-se que este valor correspondia a cerca de 13% do
PIB (Produto Interno Bruto) de 2012.
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ABSTRACT
Irremediablemente en un proceso de desintermediación financiera. El tremendo impacto que esta realidad está ya ejerciendo y
ejercerá sobre las formas y volumen de financiación y, por ende, sobre los modelos de inversiones públicas y privadas de empresas
y consumidores, motiva que el objetivo principal de este trabajo sea indagar si dicho proceso se está produciendo en Europa,
concretamente en el conjunto de países que constituyen la Eurozona, y, en tal caso, la intensidad del mismo y sus características. En
particular, esta transformación ya estructural del sistema financiero mundial está agrandando la división de los mercados financieros
entre la banca y los recursos financieros ofertados por fórmulas innovadoras totalmente ajenas al sistema bancario. Por todo ello,
nuestro propósito anterior se amplía con el análisis de los pilares sobre los que se asienta la desintermediación bancaria: la
globalización, la digitalización, la pérdida de confianza y reputación del sector bancario, la sobredimensión de este sector, la
reestructuración bancaria -aún en marcha-, los nuevos órganos reguladores surgidos a raíz de la crisis, el saneamiento de activos, y
un escenario económico de tipos de interés cero, entre otros. La metodología utilizada se basa en un tratamiento que combina ratios
de intermediación con los principales agentes económicos de decisión de la Eurozona. Los resultados se muestran sensibles al grado
de bancarización de los países que integran esta última.
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RESUMO
Nos últimos 8 anos, Portugal e outros países do sul da Europa foram severamente atingidos pela crise financeira que destruiu parte
do orgulho e autoestima nacional. A recente investigação publicada da economia, sociologia e gestão do desporto revelou o aumento
da relevância do papel económico que a prática do desporto e participação nos eventos desportivos, através de diferentes canais,
podem ter na alavancagem do desenvolvimento regional e nacional. Os governos nacional e locais, empregadores e empregados e,
naturalmente, o Comité Olímpico Português em articulação com as federações podem criar uma aliança positiva e virtuosa. Além
disso, esta articulação pode estender-se às escolas do ensino básico e secundário, bem como às universidades de ciências aplicadas
de forma a implementar um plano de desenvolvimento do desporto. Considera-se que o desporto pode contribuir para formatar o
futuro de Portugal, ajudar a construir um clima de confiança nacional e a criar um novo e melhor contexto para o desenvolvimento
do país. As medalhas de ouro ajudam e muito, mas naturalmente representam muito mais. Uma maior participação da população
portuguesa no desporto também aumenta a coesão social e promove um Portugal mais saudável e, por último, o desporto contribui
para o crescimento da economia portuguesa. Em abril de 2016, o Instituto Nacional de Estatística publicou a primeira Conta Satélite
do Desporto o que constitui um passo importante para a análise económica do desporto. No artigo, apresenta-se uma primeira
análise das principais implicações e ligações que suportam a ideia e o potencial dos elementos inovadores que, através do desporto,
possibilitarão a construção de uma nova abordagem política para os planos de desenvolvimento regional integrado.
Palavras-chave: Conta satélite; Desenvolvimento regional; desporto; Políticas públicas; Portugal

THE SATELLITE ACCOUNTS OF SPORTS IN PORTUGAL – FIRST ATTEMPT FOR POLICY IMPLICATIONS IN REGIONAL DEVELOPMENT
ABSTRACT
In the last eight years Portugal and other southern European countries were severely hit by the financial crisis destroying a part of
national pride and self-esteem. Recent literature in sports economics, sports sociology and sport management is considering the
increasing relevance of the economic role that sport participation and sports events can play in leveraging regional and country
development through different drivers. National and local governments, the employers and employees, and, of course, the
Portuguese Olympic Committee together with the sports federations can create a virtuous positive Alliance. Furthermore, it could be
extended to primary schools, secondary schools and applied sciences universities in order to implement sport development plans.
We consider sport could help to shape the future of Portugal while it could help to build global confidence for the nation and create
a new and better context to develop the country. Gold medals would help a lot, but it is of course more than that. More Portuguese
people participating in sports will also improve social cohesion and promote a healthier Portugal. We also claim that it will even
improve the Portuguese economy. In April 2016, the Portuguese Institute of Statistics published the first Satellite Accounts for Sports,
which constitutes an important step for sport economic analysis. In our paper we will present a first analysis of the main implications
and linkages supporting the idea and potential of innovative elements that will enable to build new policy approaches for integrative
regional plans, through sports.
Keywords: Satellite Accounts; Regional development; Sports; Public policies; Portugal
JEL codes: E01; J18; R12, R58; Z20;

INTRODUÇÃO
A investigação em economia do desporto tem crescido sobretudo nos últimos 50 anos, mas o principal jornal de especialidade tem
menos de 20 (Journal of Sport Economics, 1º número em 2000). A investigação sistematizada começa nos EUA com base no estudo
dos consumidores de espetáculos desportivos e no basebol em particular, alargando-se a outras modalidades quando o desporto
passa a ser visto como uma verdadeira indústria (Eschenfelder & Ming, 2007). No caso de Portugal e muitos outros países europeus,
essa relevância é bastante mais recente e nem todos os países têm ainda as suas Contas Nacionais desagregadas do Desporto. Os
acordos europeus sobre o tema datam de 2006-7 e em Portugal acaba de ser publicada a primeira Conta Satélite do Desporto (5 abril
de 2016).
Passados largos anos na tentativa de encontrar uma definição para “desporto”, foram as pessoas inseridas neste setor económico
que encontraram uma designação-termo para a indústria do desporto que permitiu calcular a sua dimensão (Broughton, Lee, &
Nethery, 1999). Com efeito, uma indústria pode ser definida com base na similaridade dos seus produtos ou na similaridade das suas
atividades económicas; dito de outro modo, pode ser definida como um grupo de empresas que oferecem um conjunto específico
de produtos e serviços ou, em alternativa, como um conjunto de atividades económicas similares, independentemente do tipo de
produto/serviço, tal como são consideradas nos sistemas de Contas Nacionais (Lipsey, Courant, & Ragan, 1999).
No caso americano existe um modelo de três setores para descrever a indústria do desporto apresentado por Meek (1997), sendo
eles o entretenimento e recreação do desporto, os produtos e serviços do desporto e as organizações de suporte . Neste modelo e
no primeiro setor estão incluídos equipas/clubes amadores e profissionais, os eventos desportivos, os meios de comunicação
desportivos e até atividades baseadas no turismo desportivo; trata-se de um modelo abrangente que inclui não só as atividades mas
também as despesas dos participantes, espectadores e sponsors dos eventos desportivos. Uma das críticas que pode ser feita ao
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modelo é que se trata de um modelo com fundamento na despesa e não das atividades económicas organizadas pelo lado da oferta.
Anteriormente já tinha aparecido um outro modelo (Pitts, Fielding, & Miller, 1994) também com três setores, baseado no mercado
em que os produtos são os desportos, fitness, recreação e lazer podendo mesmo ser atividades, bens, serviços, pessoas, lugares ou
até ideias; e divide a indústria em 3 segmentos: o da performance – oferecidas aos consumidores para consumo como participante
ou espectador; o da produção – os produtos e serviços necessários para a produção ou melhoria da qualidade da performance e o
da promoção – que são os produtos oferecidos como instrumentos para promover os produtos do desporto. Este modelo é útil para
que os profissionais de marketing, entre outros, possam planear as suas estratégias embora possa ser criticável pelo facto de a
existência dos três segmentos poder implicar que as empresas de um deles não estejam em contacto com as dos outros segmentos,
o que não parece ser realista.
Mais recentemente (2001) surgiu uma abordagem de cluster da indústria do desporto. Nesta concepção o desporto é o que distingue
esta indústria de todas as outras actividades de recreação e lazer. Haverá por isso empresas e organizações que produzem as
atividades de desporto; empresas e organizações que oferecem produtos e serviços a montante da atividade das primeiras e
empresas e organizações que comercializam, a jusante, produtos relacionados com os anteriores.
O modelo (Ming, Hofacre, & Mahony, 2001) simplifica-se para dois setores, um primeiro que é o setor que produz a atividade
desportiva onde se incluem as empresas e organizações que produzem as competições desportivas, eventos desportivos e serviços
desportivos. Estão aqui incluídos os clubes profissionais, semi-profissionais, amadores, universitários e escolares, vereações
municipais e locais, ginásios e clubes de fitness, atletas independentes, treinadores e instrutores diversos e um segundo sector
denominado como setor de suporte ao desporto. Neste segundo sector os autores referidos consideram 6 subdivisões
respetivamente designadas por: (I) entidades reguladoras de associações e federações de atletas; (II) produtores, armazenistas e
retalhistas de bens desportivos; (III) as infraestruturas e edifícios para desporto; (IV) os meiso de comunicação de desporto; (V) as
empresas de gestão do desporto e (VI) as administrações públicas do Estado, municipais e locais e os conselhos de desporto.

O CASO DE PORTUGAL
No caso português a metodologia seguida, sendo definida pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), aproxima-se desta última. Não
se conhecem trabalhos teóricos específicos com modelos definidos para Portugal. O Instituto Nacional de Estatística segue os
princípios e acordos europeus, também conhecidos pela “definição de Vilnius” de Desporto.
Para a delimitação do universo do desporto foi assim utilizada a Definição de Desporto de Vilnius, com algumas adaptações à
realidade portuguesa (INE, 2016). Esta definição distingue 3 níveis de observação do desporto: 1) a definição estatística – atividades
desportivas, (2) a definição restrita – definição estatística e atividades necessárias para fazer desporto, como o fabrico de vestuário
e calçado desportivo e (3) a definição ampla – definição restrita associada às atividades que dependem do desporto, como os jornais
ou canais de televisão dedicados ao desporto, estando disponível uma listagem de produtos relevantes tendo em vista facilitar a
conceção e operacionalização (harmonizada) de estatísticas sobre o desporto nos diferentes países europeus (vd. Notas
Metodológicas INE, 2016).
Figura 1: Definição de Vilnius

Fonte: INE (2016), Destaque Conta Satélite do Desporto 2010-2012, p. 19

A informação disponibilizada abrange várias dimensões da economia do desporto, além dos três níveis atrás referidos,
nomeadamente as atividades económicas envolvidas, os bens e serviços produzidos e as entidades participantes. Em INE (2016) é
publicada uma Nota de Destaque organizada da seguinte forma: em primeiro lugar, apresentam-se os principais indicadores segundo
os níveis de observação da Definição de Desporto de Vilnius, por tipo de entidade e por ramo de atividade; em segundo lugar, é feita
uma descrição mais detalhada dos resultados segundo os tipos de entidade e os ramos de atividade; segue-se uma breve comparação
internacional com países europeus para os quais estão disponíveis Contas Satélite do Desporto (CSD); no final são apresentadas duas
caixas com informação complementar: caracterização do universo da CSD em termos de modalidades desportivas e o trabalho
voluntário formal desenvolvido em organizações do desporto.
Figura 2: Esquema de disponibilização da informação na CSD portuguesas
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Fonte: INE (2016), Destaque Conta Satélite do Desporto 2010-2012, p. 2

Os resultados da seleção e classificação de UAE (unidade de atividade económica) por tipo de modalidade desportiva correspondem
ao número de ocorrências. Como tal, o total de ocorrências diverge do total de UAE classificadas uma vez que: 1) uma UAE pode
desenvolver mais do que um tipo de modalidade; 2) não foi possível identificar a modalidade em todas as UAE.
Elaborou-se, subsequentemente, um quadro de equilíbrio de recursos e utilizações (QERU) para os produtos considerados
desportivos, tendo como referência o QERU das Contas Nacionais (CN), que permitiu confrontar a oferta e a procura e aferir as
estimativas iniciais. Para o preenchimento deste quadro foi necessário calcular, por produto selecionado, o valor das importações,
exportações, consumo público, consumo privado, investimento e consumo intermédio do produto. Sempre que o detalhe das fontes
de informação o permitiu, estes dados foram determinados diretamente, sem utilização de coeficientes. Foram ainda efetuadas
estimativas para 2012, embora sem a análise da totalidade do universo, mas com recurso ao estudo mais detalhado das entidades
mais relevantes (ex.: Sociedades Anónimas Desportivas - SAD) e de informação relativa ao comércio externo e de informação
detalhada das CN. Relativamente à educação, foi efetuada uma estimativa para os serviços relacionados com o ensino de educação
física no 2.º e 3º nível do ensino básico e no ensino secundário, níveis para os quais é possível distinguir os professores pelo grupo
de recrutamento. Esta estimativa baseou-se na informação disponibilizada pela Direcção-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência,
nomeadamente no que se refere ao número de professores de educação física e às respetivas remunerações. Para as estimativas do
comércio externo foram consideradas como principais fontes de informação as Contas Nacionais e a base de dados do Comércio
Externo do INE, a Informação Empresarial Simplificada (IES) e a Balança de Pagamentos Externos de Portugal, do Banco de Portugal.
Numa primeira fase aplicaram-se os dados das CN para os produtos considerados totalmente desportivos. Para os demais casos, com
o objetivo de determinar as “frações desportivas” do Comércio Externo, foram tomadas opções metodológicas em linha com as boas
práticas adotadas por outras CSD, designadamente pela CSD holandesa, de acordo com as orientações definidas em Netherlands
(2012). Nos casos em que em que o detalhe da nomenclatura não foi suficiente para determinar que fração seria desportiva, estudouse o detalhe das unidades de atividade económica do Universo da CSD, identificando os casos que seriam mais relevantes e/ou que
estariam mais especificamente relacionados com a atividade desportiva, considerando apenas os fluxos comerciais dessas unidades
(v.g. o caso dos motociclos, em que foram identificadas as importações e exportações de unidades especificamente relacionadas com
os desportos motorizados e o caso dos serviços de edição de jornais, de revistas e de outras publicações periódicas relacionados com
o Desporto, em que apenas foram consideradas as unidades mais relevantes e especificamente relacionadas com o Desporto).
Para os direitos de transmissão televisiva (audiovisual) estudou-se o detalhe da IES, para determinar o montante dos fornecimentos
e serviços externos e das prestações de serviços no mercado comunitário e extra-comunitário de um conjunto de unidades cuja
atividade se encontra especificamente relacionada com o Desporto, com vista a determinar o respetivo valor de importações e
exportações. Nos casos em que não foi possível determinar qual a fração do comércio externo relacionada com o Desporto para as
unidades de atividade económica que integravam o Universo da CSD, a informação não foi incorporada. Não foram utilizados
coeficientes para determinar o valor das importações e exportações no âmbito da CSD. A estimativa do emprego na CSD consistiu no
cálculo dos postos Equivalentes a Tempo Completo (ETC) para as atividades económicas consideradas e por tipo de entidade.
Utilizaram-se, para isso, os rácios da produção e remunerações per capita, por ramo e sector institucional, das CN, ao nível mais
detalhado. A informação da CSD para a produção e remunerações, disponível por ramo, sector institucional, secção da CAE Rev.3 e
tipo de entidade foi convertida em ETC, por aqueles rácios.
A CSD foi um trabalho exploratório baseado em conceitos e práticas de compilação que ainda estão em desenvolvimento,
constituindo apenas uma visão parcial do Desporto. Efetivamente, o Desporto é um conceito mais vasto que aquele que foi
operacionalizado na conta satélite, para efeitos estatísticos. A análise da relevância do Desporto deverá passar não só pela
componente económica, mas também pelo impacto da participação desportiva, análise de externalidades e efeitos multiplicadores,
entre outros. É importante referir que a análise do Desporto na economia e na sociedade requer, adicionalmente, que se considerem
os principais indicadores de hábitos, práticas desportivas e contexto económico.

BREVE ANÁLISE DOS QUADROS DA CONTA SATÉLITE DO DESPORTO
As unidades de atividade económica que regulam o desporto em Portugal aumentaram de 2010 para 2011; apesar de ter sido
mantido o nº das federações desportivas por modalidade alargou-se essencialmente a implantação regional das associações delas
derivadas.
Aumentou também o nº de clubes em cerca de 3% e bastante menos as sociedades desportivas e ginásios/academias. Manteve-se o
nº das entidades de administração pública que se associam ao desporto, sendo que aumentou ligeiramente o nº de entidades a
jusante para as quais o desporto é um contributo importante e diminuíram as entidades a montante, que produzem artigos e serviços
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para o desporto. Em suma, há por isso um sinal positivo caracterizado por maior implantação regional de associações de modalidade,
mais clubes de praticantes e ginásios e acréscimo da importância de efeito multiplicador do desporto atraindo mais entidades a
jusante.
No conjunto das entidades contabilizadas para a produção de valor acrescentado (VA) distinguem-se as entidades reguladoras do
desporto, as produtoras de desporto, as agentes e as administrações públicas e outras relacionadas (ver anexo 1). Verificou-se a
tendência para a perda relativa do nº de entidades na estrutura organizacional das administrações públicas entre 2010 e 2011; já
quanto à estrutura no contributo para o VA a sua influência não é de todo negligenciável (quase 25%) deixando o restante para as
entidades produtoras (25%) e para outras entidades relacionadas (49%).
Em suma, o VA diminuiu quase 15% entre 2010 e 2012, com uma ligeira exceção das entidades reguladoras de desporto que cresceu
relativamente 2%.
Quadro 1: VAB e Remunerações das entidades do desporto
Anos
VAB
Remunerações
2010
1.919,3
1.323,9
2011
1.792,3
1.282,0
2012
1.671,0
1.219,9
Var.
-14,9%
-8,5%
Fonte: INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadros E.6.1.2. e E.6.1.3.

Com exceção das remunerações nas entidades reguladoras do desporto houve uma diminuição global do valor nominal das
remunerações de 8,5% entre 2010 e 2012.
No entanto, numa análise sobre a remuneração média dos trabalhadores do desporto pode concluir-se que ela está globalmente
mais atrativa, com as exceções assinaladas. Para maior atração, as remunerações pagas pelas sociedades desportivas – a parte
profissionalizante do desporto – e para menor atração nas administrações públicas – sinal de desincentivo de emprego público – e
nas atividades a jusante que aumentaram em nº de entidades (veja-se quadro 1) mas, provavelmente, com excesso de oferta que faz
baixar a remuneração média e irá ajustar o mercado, depurando-o progressivamente das unidades menos competitivas e
qualificadas.
Quadro 2: Variação anual das remunerações médias anuais
2012/2011
417,23 €

2012/2010
1.443,09 €

Tipo de entidade
E01 - Entidades reguladoras do desporto
Das quais:
520,05 €
2.195,09 €
E015 - Federações com estatuto de utilidade pública desportiva
347,92 €
168,82 €
E016 - Associações regionais ou setoriais federadas
2012/2011
2012/2010
Tipo de entidade
1.412,57 €
32.818,16 €
E02 - Entidades produtoras de desporto
Das quais:
398,64 €
416,16 €
E021 e 022 - Clubes desportivos e clubes de praticantes
161,65 €
31.609,45 €
E023 - Sociedades desportivas
719,73 €
2.514,91 €
E025 - Ginásios de manutenção ou melhoria da condição física
-625,84 €
2.113,04 €
E03 - Entidades de agentes do desporto
-4.473,98 €
-6.250,92 €
E04 - Entidades das administrações públicas
177,58 €
494,70 €
E05 - Entidades relacionadas com o desporto
Das quais:
E051 - Entidades a montante do desporto (que produzem produtos e serviços
269,81 €
718,21 €
para o desporto)
E052 - Entidades a jusante do desporto (em que o desporto é um contributo
-686,22 €
-2.366,70 €
importante para os processos de produção)
-449,24 €
407,51 €
Total da conta satélite do desporto
-210.249,51 €
-212.786,33 €
Economia nacional
Fonte: Elaborado a partir de INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadros E.6.1.2. e E.6.1.3.

Em termos de Excedente Bruto de Exploração (EBE), em 2010, o peso deste indicador está bastante concentrado nas entidades
relacionadas com o desporto (67%) e nas entidades produtoras de desporto (24%), sendo que 11% apenas têm origem nas
administrações públicas. Tendo-se verificado uma diminuição do EBE entre 2010 e 2012, as entidades relacionadas têm vindo no
entanto a aumentar o seu excedente. Tal significa que a remuneração do capital é bastante razoável nas entidades relacionadas com
o desporto.
Quadro 3: Excedente Bruto de Exploração por entidade
2010
106 €
%
Conta Satélite do Desporto
618,8
-E05 - Entidades relacionadas
394,4
67,4
E02 - Entidades produtoras
148,6
24,0
E04 - Entidades das administrações Públicas
72,2
11,6
Fonte: INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadros E.6.1.4.

2011
106 €
530,1
379,5
92,9
53,9

%
-71,5
17,5
10,1

2012
106 €
475,0
351,2
57,8
62,8

%
-73,9
12,2
13,2

No que diz respeito ao relacionamento do setor desporto com o Estado, verifica-se que as taxas de variação do volume de receita do
imposto sobre o VA do desporto são residuais e não atingem o valor de 1%, enquanto os subsídios são, aproximadamente, o dobro
dos impostos (2%) pelo que se pode dizer que ainda se trata de uma atividade económica bastante subsidiada.
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A indústria desporto agrega um leque diversificado de entidades sendo que os clubes, associações, sociedades desportivas e ginásios
representam cerca de três quartos das entidades do setor. À volta de 20% delas são entidades relacionadas com o desporto, tais
como as entidades a montante e a jusante das entidades produtoras. Em número, é residual a participação de entidades da
administração pública e dos reguladores sendo que mesmo o nº de agentes de desporto é superior ao das federações e associações
desportivas. Na passagem de 2010 para 2011 e para 2012 mantém-se o padrão com ligeiras alterações.
Quadro 4: Entidades: tipologia e estrutura
Peso
Tipologia de entidades
2010
E01 - Entidades reguladoras do desporto
1,1%
E02 - Entidades produtoras de desporto
19,4%
E03 - Entidades de agentes do desporto
0,2%
E04 - Entidades das administrações públicas
18,6%
E05 - Entidades relacionadas com o desporto
60,7%
Fonte: INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadros E.6.1.1.

2011
1,3%
18,8%
0,1%
19,8%
60,0%

2012
1,4%
19,0%
0,1%
20,3%
59,1%

Mas, quando analisado em conjunto com o quadro de empregos e remunerações (ver quadro 1), podemos extrair algumas conclusões
importantes que interessa reter no âmbito deste trabalho.
Com efeito, num contexto de conjuntura recessiva de remunerações – em média na economia nacional houve perdas de
remuneração média entre 2010 e 2012 de cerca de 212,7 milhões de euros verificou-se um crescimento relativo da maior parte das
remunerações no âmbito das entidades que se relacionam com o desporto sendo ainda que esse aumento mais do que compensou
as perdas nas remunerações da administração pública – aumento global da CSD de 407 milhões de €, contra perdas de 6,25 e 2,36
respetivamente na administração pública e entidades a jusante do desporto.
Em termos de Balança Comercial, a indústria do desporto é deficitária à semelhança de outros sectores económicos, embora entre
2010 e 2012 o saldo tenha passado de 171,5 milhões de euros para 72,9 ou seja 42,5% do valor inicial. Esta evolução positiva devese ao aumento das exportações, no triénio, em 7,7% e à diminuição das importações em 13,7%.
Figura 3: Importações, Exportações e Saldo externo de produtos desportivos

Fonte: INE (2016), Destaque Conta Satélite do Desporto 2010-2012, p. 5

Em termos da estrutura das importações e exportações verifica-se uma similitude, destacando-se três grupos de produtos com 67%
do total: por categorias, o Outro material de transporte representa 28,1% (principalmente embarcações de recreio, motociclos e
bicicletas), o Couro e produtos afins 19,8% (em destaque o calçado desportivo) e os Produtos diversos das indústrias
transformadores, ou seja, artigos de desporto, 19,5%.
Figura 4: Estrutura das Importações e Exportações de produtos desportivos (2010-2012)
a)

Importações

b) Exportações

Fonte: INE (2016), Destaque Conta Satélite do Desporto 2010-2012, pp. 5-6

Nas exportações de salientar o reforço da posição do Outro material de transporte com 55,3%.
O consumo final das Administrações Públicas, ou seja, o consumo público, em produtos desportivos decresceu, em 2011, 8,2% e em
2012, 15,4% o que se traduz numa diminuição da importância relativa do consumo público passando no início do triénio de 1,4% para
1,3%.
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Quadro 5: Consumo final das Administrações Públicas em produtos desportivos
2010
106 €
%
Trabalhos de engenharia civil
0,0
0%
Serviços de programação e radiodifusão
10,8
2%
Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas
0,1
0%
Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória
62,2
12%
Serviços de educação
375,3
70%
Serviços desportivos, de diversão e recreativos
86,6
16%
Total
535
-Fonte: Elaborado a partir de INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadros E.6.4.6.

2011
106 €
0,0
8,7
0,4
37,9
361,3
83
491,3

%
0%
2%
0%
8%
74%
17%
--

2012
106 €
0,0
7,1
0,2
34,5
312,7
61,1
415,6

%
0%
2%
0%
8%
75%
15%
--

De referir ainda que, no triénio, o consumo público de produtos de desporto foi essencialmente de serviços de educação ou seja
educação física e desporto escolar com 72,8% do total.
Ao nível das famílias também aqui se verificou uma diminuição das despesas em produtos desportivos (-3,9% em 2011 e -2,8% em
2012) acompanhando a retração geral mantendo, contudo, a importância relativa no total consumo privado com 1,7%. Em termos
de estrutura, a despesa familiar em produtos do desporto dirigiu-se na sua maioria para a aquisição de Serviços desportivos, de
diversão e recreativos (38,9%), Couro e produtos afins (25,2%) e Artigos de vestuário (8,9%).

CONCLUSÕES
De acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2016): as 25.000 entidades que foram classificadas
como fazendo parte do setor do desporto produziram cerca de 1,8 mil milhões de euros por ano entre 2010 e 2012, valor que
representa 1,2% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) da economia nacional.
A maior parte das entidades consideradas (já listadas no Quadro 6.1.1.) está integrada na categoria "clubes desportivos e clubes de
praticantes". São 12,5 mil entre as 25 mil entidades identificadas pelo INE. Porém, tal não significa que sejam aquelas que geram
mais riqueza (apenas 5,7% do total). Em contrapartida as sociedades desportivas (as SAD) sendo apenas 24, representam 8,8% do
VAB do desporto.
Para além destas existem outros tipos de entidades que são mais relevantes para a produção e o emprego: as entidades da
Administração Pública relacionadas com desporto, por exemplo, são apenas 68, mas geram 430 milhões de euros por ano (um quarto
do VAB do desporto) e empregam 12,3 mil pessoas. Esta nota permite concluir que ainda existe um forte peso do setor público nesta
atividade/indústria e importa pensar neste aspeto para uma eventual definição adequada de política pública.
Outra parte importante destes dados refere-se a "entidades relacionadas com o desporto", isto é, empresas produtoras de bens e
serviços desportivos que representam mais de metade da riqueza e do emprego do setor.
Quanto às remunerações que o desporto proporciona, pode concluir-se que quem trabalha no desporto ganha, em média, mais 5,2%
do que a população portuguesa; contudo, se fossem excluídas as SAD, estas remunerações per capita seriam 6% mais baixas do que
a média nacional, o que indicia que aquilo que se julga sobre os elevados rendimentos de profissionais de desporto é um mito que
importa destruir, pois a distribuição é muito desigual, o que torna a atividade bastante competitiva mas ainda muito opaca quanto à
informação disponível (as SAD têm salários médios equivalentes a 77,4% da média portuguesa).
Da análise dos dados resulta também a eventual tendência de uma progressiva “privatização” da atividades desportiva decorrente
da profissionalização das sociedades desportivas iniciada pelos clubes de futebol da 1ª e 2ª liga portuguesa em paralelo com a
eventual pulverização de entidades a jusante o que leva a um ajustamento das remunerações auferidas pelos seus profissionais.
Refira-se o esforço das entidades englobadas na conta satélite no sentido de reduzir o défice comercial (redução para 42,5% em
relação a 2010) resultado de um acréscimo das exportações e diminuição das importações.
Por último, e em termos de despesa, as Administrações públicas privilegiam a oferta de serviços de educação física e desporto escolar
representando 72,8% do consumo público. Já as famílias, à semelhança das Administrações Públicas, diminuíam a sua despesa ao
longo do triénio facto ao qual não será alheio a crise económica e social vivida em Portugal representando, mesmo assim, 1,7% do
consumo privado. Na estrutura da despesa familiar em bens e serviços desportivos destaca-se a aquisição de Serviços desportivos,
de diversão e recreativos (38,9%), Couro e produtos afins (25,2%) e Artigos de vestuário (8,9%).
Em termos de implicações na economia regional e nacional refira-se, como ponto prévio, que a atividade económica do desporto é
essencialmente local, logo não deslocalizável como noutros setores e os seus impactos sentem-se maioritariamente nas economias
locais. Contudo, na análise não deve ser ignorado que as sociedades desportivas podem potenciar muita desta atividade em
determinado momento da vida desportiva dos seus praticantes. Pensando em casos de muitos dos praticantes nacionais cujos
“passes” podem vir a ser vendidos para grandes multinacionais externas e atrair montantes consideráveis de verbas de patrocínios
e remuneração de vendas de marca e de marketing, é provável/possível que muitos clubes desportivos de determinadas regiões se
pretendam especializar na formação desportiva, transformando-se em empresas especializadas de aquisição de competências
desportivas associadas às competências transversais gerais da formação. Por outro lado, as relações com o sistema educativo não
têm sido exploradas pelas nossas políticas públicas cujos ministérios e serviços trabalham muitas vezes em contraciclo e
contraditoriamente. O exemplo da Universidade do Minho pode ser relevante neste panorama uma vez que, nem tendo oferta de
cursos na área do desporto trabalha há vários anos na especialização de muitas modalidades juntamente com os clubes desportivos
possibilitando a Universidade que os alunos possam prosseguir/articular com regras e horários especiais, e os seus estudos não
impedem que se dediquem profissionalmente a algumas modalidades.
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É ainda perfeitamente possível que pequenos clubes regionais estabeleçam estratégias de joint venture com clubes profissionais no
sentido de se constituírem como escolas desportivas de marca de renome, mobilizando mais crianças e técnicos, contribuindo para
a fixação de população jovem e para a criação de empregos.
A indústria do desporto poderia ainda contribuir para o desenvolvimento de economias locais ao descentralizar alguns centros de
estágios de alto rendimento para municípios com condições naturais (p.e. clima de montanha, rios rápidos ou com boas bacias para
a canoagem). Contudo, a planificação destas infraestruturas tem seguido um pensamento não integrado e casuístico, de acordo com
pressões locais e corporativas que não permitem um aproveitamento socioeconómico devidamente integrado.
O desporto adaptado para uma população envelhecidanuma lógica de envelhecimento ativo e de lazer, com os necessários apoios
do Estado e em articulação com associações desportivas e culturais que conhecem e aproveitam os recursos naturais, é também
outra das possibilidades de crescimento do setor com evidentes vantagens ao nível do bem-estar das populações.
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Anexo 1: Tipo de entidades
Designation
E01
Sports regulation institutions
E011 Portugal Olympic Committee
E012 Portugal Paralympic Committee
E013 Portugal Sport Confederation
E014 Portuguese Confederation of Culture, Recreation and Sport collectivities
E015 Federations benefiting from sports public utility status
E016 Federated regional or sectoral associations
E017 Football leagues
E018 Other regulator institutions
E02
Sports producing institutions
E021 Sports clubs
E022 Practitioners clubs
E023 Public limited sports companies
E024 Sports promoting associations
E025 Gyms for keeping or improving the physical condition
E026 Sports associations of labor organizations
E027 Other producing institutions
E03
Sports agents institutions
E031 Representatives associations of sports agents
E032 Sport fans organizations
E033 Other sport institutions
E04
General government institutions
E041 Central government
E042 Regional government
E043 Local government
E05
Sports related institutions
E051 Entities upstream of sport (which produce goods and services for sport)
E052 Entities downstream of sport (in which sport is an important contribution to the production processes)
Fonte: INE (2016), Conta Satélite do Desporto 2010-2012, Quadro E.6.1.1.
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RESUMO
Os indivíduos no seu ambiente organizacional têm um papel preponderante nas empresas. Apresentam-se os principais resultados
relativos à Avaliação 360º dos trabalhadores de uma empresa do setor da Medicina Dentária, a qual congrega a visão dos diferentes
indivíduos envolvidos no trabalho de cada colaborador. Os resultados obtidos apontam para um desempenho satisfatório,
permitiram identificar grupos / clusters de indivíduos associados a tipos de desempenho distintos e mostraram aspetos que poderão
ser melhorados mediante a adoção de um conjunto de ações, no âmbito de uma intervenção estratégica fundada sobre o
conhecimento, e que potenciem o melhoramento contínuo do desempenho de cada colaborador.
Palavras-chave: Análise Classificatória Hierárquica Ascendente, Avaliação de Desempenho, Coeficiente de Afinidade, Gestão de
Recursos Humanos, Performance Organizacional.

CLASSIFICATION OF COMPLEX NATURE DATA IN THE CONTEXT OF THE 360º EVALUATION
ABSTRACT
Employees in their organizational environment have a preponderant role in companies. The main results of the 360º Evaluation of
the employees of a company of the Dental Medicine sector are presented, which brings together the vision of the different individuals
involved in the work of each employee. The results obtained indicate a satisfactory performance, allowed the identification of groups
/ clusters of individuals associated with different types of performance and showed aspects that could be improved by adopting a
set of actions, within the framework of a strategic intervention based on knowledge, and that enhances the continuous improvement
of each employee's performance.
Keywords: Affinity Coefficient, Ascendant Hierarchical Cluster Analysis, Performance Evaluation, Human Resource Management,
Organizational Performance.

1. INTRODUÇÃO
Os indivíduos no seu ambiente organizacional têm um papel preponderante nas empresas. A constante necessidade de as
organizações terem presentes uma boa Gestão de Recursos Humanos (GRH) e, consequentemente, um sistema apropriado de
Avaliação de Desempenho (AD) leva a que alguns autores argumentem que estas práticas conduzem ao melhoramento da
performance da organização (e.g., Lacombe e Albuquerque, 2008; Jabbour et al., 2012).
As organizações têm como fator determinante os recursos humanos (RH), dependendo destes para serem bem-sucedidas, pelo que
é de realçar a importância de qualquer organização ter presente um Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD), de forma a
potenciar o desempenho dos colaboradores, para melhor poder atingir os objetivos organizacionais, individuais respeitando a missão,
visão e valores da empresa, através de um melhoramento do desempenho contínuo de cada colaborador (Medeiros, 2016).
Podem ser encontrados na literatura diversos métodos de avaliação de desempenho (e.g., Chiavenato, 1999, 2002). Entre estes,
merece uma especial referência a avaliação de desempenho conhecida como Avaliação 360º, em que cada colaborador se autoavalia
e é avaliado por todos os indivíduos que interagem com o mesmo, nomeadamente os superiores hierárquicos, colegas de trabalho e
todos os que estão à sua volta. Assim, optámos por apresentar aqui os resultados referentes a este tipo de avaliação, dado que o
facto de cada colaborador ser avaliado diretamente por todos os indivíduos que interagem com o mesmo, permite efetuar um
levantamento de informações suscetíveis de proporcionar dados mais consistentes e mais próximos da realidade (Medeiros, 2016).
Os dados recolhidos no âmbito da “Avaliação 360º” foram armazenados numa matriz, cujas entradas contêm distribuições de
frequências, em vez de um único valor, como usualmente. Consequentemente, podem ser aplicados métodos de análise multivariada
no âmbito da Análise de Dados Simbólicos/Complexos, entre os quais os de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA)
(Bock e Diday, 2000; Bacelar-Nicolau, 2002; Diday e Noirhomme-Fraiture, 2008).
O presente estudo ilustra a aplicação do coeficiente de afinidade na ACHA de um conjunto de colaboradores de uma empresa do
sector da Medicina Dentária, em Ponta Delgada, Açores, com base em variáveis que compõem um questionário relativo à “Avaliação
360º”. Pretende-se interpretar os resultados e apurar medidas de condução para melhorar o desempenho dos indivíduos.
Na Secção 2 são descritos os princípios subjacentes à “Avaliação 360º”. Na Secção 3 são descritos os procedimentos metodológicos
utilizados no presente estudo. Na Secção 4 são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos. Finalmente, na Secção 5
são expressas algumas considerações finais acerca do trabalho.

2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 360º
A Avaliação de Desempenho de 360º é considerada uma ferramenta contemporânea, atual e funcional para avaliar indivíduos.
Chiavenato (1999) refere que este sistema de avaliação consiste na avaliação de desempenho (AD) do indivíduo, onde participam
todos as pessoas que interagem com o avaliado, evidenciando a visão dos diferentes indivíduos envolvidos no trabalho de cada

814

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
colaborador. Em consonância com Chiavenato, Araújo (2006) e Marras (2000) evidenciam a mesma ideia. Para estes, o método em
causa assenta em uma avaliação em que o colaborador se autoavalia e é avaliado por todos os indivíduos que interagem com o
mesmo, nomeadamente os superiores hierárquicos, os colegas de trabalho e todos os que estão à sua volta.
Rynes et al. (2005) alegam que estudos realizados com base neste método de avaliação indiciam que os indivíduos que se
submeteram à avaliação de 360º, tiveram uma melhoria significativa no seu desempenho (e.g., Reilly et al., 1996).
Segundo Smither et al. (2004), os estudos apontam para que os indivíduos que subestimam o seu desempenho, após receberem o
feedback deste método de avaliação, tendem a melhorar o seu desempenho tendo em conta o desempenho inicial. As especulações
de Kluger e DeNisi (1996) são consistentes com os resultados dos autores anteriormente referidos, em que geralmente o esforço do
indivíduo aumenta após ter recebido o feedback negativo.
Bispo (2003) e Felippe (2005) identificam este método como fator detetor de possíveis falhas existentes nas funções e necessidades
de formação, apoiando o desenvolvimento profissional do colaborador e das equipas através desses feedbacks. Tal proporciona ao
colaborador a oportunidade de conhecer os pontos fracos, de forma a corrigi-los e a potenciar os pontos fortes.
Este método permite a obtenção de informações que através de outro método seriam inacessíveis, sendo de referir que os colegas,
por serem os que mais interagem com o avaliado, estão numa posição mais favorável para observarem a interação do avaliado com
os restantes colegas (e.g., Medeiros, 2016).
Felippe (2005) salienta os benefícios que advêm da aplicação deste método. Para os avaliados, o facto de a avaliação ser realizada
por pessoas diferentes leva a que haja um maior sentido de justiça e segurança. Também proporciona resultados mais viáveis e livres
de interferências pessoais, visto haver um maior controlo quanto aos vários feedbacks emitidos pelo avaliador.
Na mesma linha de pensamento, Bispo (2003), defende que a Avaliação de Desempenho 360º apresenta maior objetividade,
flexibilidade e imparcialidade.
Apesar da obtenção de bons resultados, Souza (2002) argumenta que este modelo apresenta limitações. A forte resistência dos
indivíduos envolvidos no decurso da mudança de um método tradicional aplicado (método quantitativo) para um método qualitativo
e da complexidade cingida nesta avaliação pela sua focagem sistêmica.
Também para Latham e Wexley (1981), neste tipo de avaliação está presente a influência das relações pessoais existentes,
nomeadamente as amizades entre colegas, que podem induzir em avaliações mais favoráveis ao avaliado e em situação inversa levar
a uma avaliação mais desfavorecida ao colaborador avaliado. Outra desvantagem deste método é o custo elevado e a morosidade
do processo (Dewes et al., 2008).

3. METODOLOGIA E VARIÁVEIS DO ESTUDO
3.1 A amostra
No presente estudo, solicitou-se a participação de trinta e cinco indivíduos de uma entidade do sector da Medicina Dentária, tendose apenas registado a participação de vinte e três indivíduos. Os participantes no estudo (seis assistentes de consultório, seis
rececionistas, dez médicos dentistas e um administrativo) exercem funções a nível de medicina dentária, assistência de consultório,
receção e administração. Destes participantes, apenas foram avaliados os que prestam funções a nível de assistência de consultório
e receção. Os restantes indivíduos fazem parte deste processo como avaliadores. Assim, a ACHA recai sobre doze indivíduos (seis
assistentes de consultório e seis rececionistas), dos vinte e três participantes do processo.
Os avaliados do estudo são maioritariamente do sexo feminino (91,7%), havendo apenas um (8,3%) do sexo masculino. Quanto às
habilitações literárias, constata-se que a maioria (91,7%) dos avaliados detém o 12º ano. A repartição dos avaliados segundo o
período de laboração dos colaboradores é a seguinte: “6 a 12 meses”: 8.3%; “1 a 3 anos”: 25%; “3 a 5 anos”: 50%; e “Mais de 5 anos”:
16,7%.
3.2 Instrumento
No trabalho, qui apresentado, foi utilizado um questionário, apresentado em Medeiros (2016), para efetuar a “Avaliação 360º” de
cada colaborador (assistentes de consultório e rececionistas) por todos os indivíduos que interagem com o mesmo e que
responderam ao questionário (vinte e dois dos vinte e três avaliaram cada um dos doze avaliados). O questionário utilizado é
composto por doze questões, cujas variáveis associadas, assim como as categorias das mesmas, são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1: Descrição das variáveis do Questionário referente à “Avaliação 360”
Variáveis
1- “Tipo de relação com o(a) colaborador(a)”
2-“Frequência com que interage com o colaborador(a)”
3- Empenho nas suas funções
4- “Iniciativa para resolver problemas ou aceitar novos desafios”
5- Capacidade de adaptar-se a diferentes funções/situações fora do cargo
atual
6- Capacidade de trabalhar bem em situações de pressão
7-Produtividade e capacidade de gerar bons resultados nas suas funções
8- Nível de colaboração com os colegas
9- Posse de ética no seu trabalho
10-Respeito pelas opiniões das outras pessoas
11-Nível de responsabilização pelas decisões tomadas
12- Nível de desempenho
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Categorias
Superior, Colega, Subordinado
Diariamente,
Semanalmente,
Quinzenal,
Ocasionalmente, Não interage com ele (ela)
Muito bom, Bom, Neutro, Mau
Sim, Não
Sim, Não
Sim, Não
Sim, Não
Muito, Suficiente, Pouco, Nada
Sim, Não
Sempre, Ás vezes, Nunca
Sempre, Ás vezes, Nunca
Excelente, Bom, Suficiente, Mau

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Neste estudo, vinte e dois indivíduos avaliam um, pelo que na realidade cada célula da matriz de dados, assim obtida, corresponde a
uma distribuição de frequências, tal como será explicado na Secção 4. Importa salientar que, neste contexto, só se avaliam as variáveis
de desempenho (da 3 à 12) e que, embora não sejam consideradas diretamente, as duas primeiras variáveis serão úteis a nível da
interpretação dos resultados e da gestão.
A distribuição e a recolha dos questionários foram realizadas na entidade a que se reporta o estudo, sendo de referir que os
participantes no processo foram informados acerca dos objetivos da investigação e que a sua participação foi voluntária. Os
questionários foram entregues, pessoalmente, a cada participante deste processo, tendo a recolha sido efetuada da mesma forma.
Conforme referido anteriormente, os questionários foram entregues a trinta e cinco indivíduos, mas somente foram devolvidos vinte
e três.
3.3 Métodos
A Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA) dos doze avaliados (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L, sem relação com a ordem
alfabética dos nomes), foi aplicada com o intuito de obter partições dos colaboradores avaliados em classes (clusters), com base nas
respostas a 10 questões (da 3 à 12) do questionário.
A ACHA dos doze avaliados no que se refere à “Avaliação 360º”, foi efetuada com base no coeficiente de afinidade generalizado
ponderado (e.g., Bacelar-Nicolau, 2000), com iguais pesos, para dados simbólicos. Esta medida de comparação entre elementos foi
combinada com cinco critérios de agregação, dois clássicos (o da ligação simples: Single-Linkage e o da ligação completa: CompleteLinkage) e três probabilísticos, estes últimos no âmbito da Metodologia VL (e.g., Lerman, 1970, 1972, 1981, 2016; Bacelar-Nicolau,
1987; Nicolau, 1983; Nicolau e Bacelar-Nicolau, 1998), nomeadamente o Algoritmo de Validade da Ligação (AVL), o AV1 e o Algoritmo
de Validade da Ligação-Bacelar (AVB).
A seleção das partições mais significativas (isto é, das melhores partições) foi efetuada com base na estatística global de níveis, STAT
(e.g., Lerman 1970, 1981; Bacelar-Nicolau, 1987; Sousa et al., 2014).

4. PRINCIPAIS RESULTADOS
O Quadro 2 contém uma parte da descrição dos doze colaboradores avaliados com base na “Avaliação 360º”, relativamente às
variáveis consideradas.
Quadro 2: Matriz de dados simbólicos: Avaliação 360º
V1. Tipo de relação
colaborador(a)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.52), Col. (0.48)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)
Sup. (0.50), Col. (0.50)

com

o(a)

…

V3. Como classifica o empenho do/a Colaborador/a nas suas funções:

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

MBom (0.55), Bom (0.45)
MBom (0.18), Bom (0.64), Neutro (0.18)
MBom (0.32), Bom (0.53), Neutro (0.05), Mau (0.11)
MBom (0.05), Bom (0.53), Neutro (0.37), Mau (0.05)
MBom (0.55), Bom (0.45)
MBom (0.59), Bom (0.36), Neutro (0.05)
MBom (0.77), Bom (0.23)
MBom (0.73), Bom (0.27)
MBom (0.41), Bom (0.59)
MBom (0.45), Bom (0.55)
MBom (0.57), Bom (0.43)
MBom (0.50), Bom (0.50)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Como se referiu acima, os dados apresentados no Quadro 2 inserem-se no âmbito da Análise de Dados Simbólicos ou de natureza
complexa (Bock e Diday, 2000; Bacelar-Nicolau, 2002; Diday e Noirhomme-Fraiture, 2008). Por exemplo, no caso da variável 3 (“Como
classifica o empenho do/a colaborador/a nas suas funções”), a primeira entrada no Quadro 2 indica que, no que se refere a esta
variável, dos vinte e dois indivíduos que avaliaram o colaborador A, 55% avaliaram-no como tendo “Muito Bom” (MBom) empenho
e 45% como tendo um “Bom” empenho (Muito Bom (0.55), Bom (0.45)). Apresentam-se, seguidamente, os principais resultados
referentes à ACHA dos doze colaboradores, tendo como entrada a matriz de dados correspondente ao Quadro 2.
As figuras 1, 2 e 3 mostram os dendrogramas fornecidos pelos critérios de agregação aplicados. A partição mais significativa, com
base nos valores de STAT é uma partição dos colaboradores avaliados em duas classes (STAT=6.6579), obtida cortando os
dendrogramas relativos a quatro dos métodos aplicados (CL, AVL, AV1 e AVB) no nível 10:
C1={A, E, F, G, H, I, J, K, L};

C2={B, C, D}.

Os dendrogramas referentes aos métodos AVL, AV1 e AVB identificam duas subclasses da “Classe 1” (C1):
SubC1.1={A, E, H, F, G};

SubC1.2={I, L, J, K}.
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Figura 1. Dendrograma obtido pelos métodos AVL, AV1 e AVB
Os indivíduos I e L são os que apresentam uma maior proximidade no que respeita à “Avaliação 360º, conforme mostram os
dendrogramas apresentados. É de salientar que no que que se refere às variáveis V5, V6, V7 e V9 (associadas às questões 5, 6, 7 e 9
do questionário usado neste tipo de avaliação) estes dois indivíduos apresentam distribuições de frequências iguais.
A partição fornecida pelo SL, no seu melhor nível de corte (nível 9; STAT=6.6472), é uma partição em três classes: C1={A, E, H, G, I, L,
J, K, F}; C2={C, D}; C3={B}.
O indivíduo B afasta-se mais dos restantes indivíduos, conforme sobressai, sobretudo, no dendrograma fornecido pelo SL. Os dados
referentes ao Quadro 2 (não apresentados aqui na totalidade) permitiram-nos verificar que este indivíduo tem uma performance
menos satisfatória em relação aos outros avaliados. Constata-se, ainda, que a “Classe 1” referente à melhor partição fornecida pelo
SL engloba três subclasses:
SubC1.1={A, E, H}; SubC1.2={G, I, L, J, K}; SubC1.3={F}.

Figura 3. Dendrograma obtido pelo CL

Figura 2. Dendrograma obtido pelo SL

Da comparação dos dendrogramas apresentados nas figuras 1, 2 e 3, podemos concluir que há três classes consistentes: {A, E, H},
detetada por todos os métodos aplicados, {I, J, K, L}, detetada por quatro dos métodos (SL, AVL, AV1 e AVB); e {B, C, D}, identificada
por quatro dos métodos aplicados (CL, AVL, AV1 e AVB). Note-se que os indivíduos F e G funcionam aqui como “elementos neutros”,
uma vez se ligam nos dendrogramas obtidos pelos métodos AVL, AV1 e AVB mas encontram-se separados nos outros dois
dendrogramas. A descrição dos indivíduos (frequências relativas) incluídos em cada uma das classes consistentes aqui identificadas
é apresentada no Quadro 3.
Quadro 3: descrição dos indivíduos incluídos em cada uma das classes consistentes
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AEH
IJKL
BCD

AEH
IJKL
BCD

AEH
IJKL
BCD

AEH
IJKL
BCD

V1
Sup.
0.50
0.50
0.51
V3
M. Bom
0.61
0.48
0.18
V7
Sim
1.00
1.00
0.85
V10
Sempre
0.85
0.67
0.58

Col.
0.50
0.50
0.49

Sub.
0.00
0.00
0.00

Diar.
0.63
0.79
0.74

Bom
0.39
0.52
0.57

Mau
0.00
0.00
0.05

Não
0.00
0.00
0.15

Neutro
0.00
0.00
0.20
V8
Muito
0.82
0.69
0.48

Às vezes
0.15
0.33
0.39

Nunca
0.00
0.00
0.03

Seman.
0.17
0.07
0.08
V4
Sim
1.00
0.91
0.69

Suf.
0.18
0.30
0.39
V11
Sempre
0.98
0.80
0.59

V2
Quinz.
0.02
0.06
0.05
Não
0.00
0.09
0.31

Pouco
0.00
0.01
0.13

Nada
0.00
0.00
0.00

Às vezes
0.02
0.20
0.38

Nunca
0.00
0.00
0.03

Ocas.
0.18
0.08
0.12
V5
Sim
0.98
0.97
0.72
V9
Sim
1
1
0.95
V12
Excel.
0.59
0.43
0.17

NI
0.00
0.00
0.02
Não
0.02
0.03
0.28

V6
Sim
0.97
0.97
0.66

Não
0.03
0.03
0.34

Suf.
0.02
0.00
0.25

Mau
0.00
0.00
0.00

Não
0
0
0.05
Bom
0.39
0.57
0.58

O Quadro 3 mostra que a classe {AEH} inclui os indivíduos com melhores resultados a nível da “Avaliação 360º” (Indivíduos com
desempenho Muito Bom/Excelente). A classe {IJKL} abarca os indivíduos com resultados intermédios (meio) e que acabam por se
ligar aos Muito bons/Excelentes. Finalmente, a classe {BCD} contém os indivíduos que obtiveram os piores resultados, embora
satisfatórios.
A observação dos valores apresentados no Quadro 3 permite-nos identificar as variáveis que melhor caracterizam os funcionários
incluídos em cada uma das classes consistentes e as que melhor os distinguem. Note-se, em particular, que a variável (item) V7
distingue os dois grupos melhores do outro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O questionário utilizado no âmbito da “Avaliação 360º” permitiu recolher informações fornecidas pelo maior número possível de
pessoas que operam com os avaliados, de entre as que responderam ao questionário. A ACHA dos indivíduos com base numa matriz
de dados de natureza complexa, resultante deste tipo de avaliação, permitiu identificar grupos (clusters) de indivíduos associados a
níveis de desempenho distintos, tendo-se encontrado três clusters consistentes (indivíduos com níveis elevados; indivíduos com
níveis intermédios e indivíduos com níveis mais baixos, embora satisfatórios).
Os resultados obtidos apontam para um desempenho geral satisfatório e identificaram aspetos que poderão ser aperfeiçoados, com
vista ao melhoramento contínuo do desempenho de cada colaborador no âmbito de uma liderança positiva, de acordo com os
resultados das árvores das hierarquias e com os valores apresentados no Quadro 3. Estamos convictos, de que a “Avaliação 360º” e
os métodos de análise utilizados poderão servir de exemplo para que mais organizações os passem a utilizar, de forma a recolherem,
sistematizarem, analisarem e interpretarem as informações relativas à avaliação de desempenho dos seus funcionários.
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RESUMO
Este texto analisa a integração da Coesão Territorial (CT) nas 23 estratégias metropolitanas e intermunicipais de desenvolvimento
(EIDT) em Portugal para o presente quadro comunitário, e, especificamente, a contribuição da CT para a operacionalização da
sustentabilidade ambiental. A CT, adoptada com o objectivo de um desenvolvimento policêntrico do território europeu, contrariando
uma estratégia monocêntrica centrada na competitividade metropolitana, configura, pelos processos de descentralização em curso,
a possibilidade de uma dupla modernização, política e ecológica. Propõe-se que o paradigma da modernização ecológica, no entanto,
apresenta dois grandes desafios à operacionalização do desenvolvimento sustentável (DS) que devem ser aferidos nas EIDT: a
superação da continuidade e a realização da contiguidade. O desafio da superação da continuidade refere-se à necessidade de
superar uma mundivisão ‘business as usual’ que coloca no centro das políticas, modelos e estratégias de desenvolvimento a ideia de
crescimento ilimitado, secundarizando as questões sociais e ambientais. O desafio da realização da contiguidade prende-se com a
necessidade de criar meios institucionais para a promoção e monitorização de sinergias e trade-offs na construção de uma agenda
intersectorial e interescalar do DS. Sustentando-se metodologicamente na análise de conteúdo das 23 EIDT, os primeiros resultados
parecem evidenciar: uma governação multinível em experimentação, reconhecendo-se o potencial das AMs e CIMs como níveis
territoriais intermédios; uma aposta na sustentabilidade dos territórios a partir da resiliência dos seus recursos endógenos; uma
aposta na valorização da qualidade ambiental como fator de atractividade territorial e de crescimento económico; uma aposta numa
nova relação entre o urbano (como elemento estruturante) e o rural assente na conectividade, física e virtual, que potencie o acesso
mais equitativo da população a serviços, infraestruturas e conhecimento, contrabalançando os efeitos assimétricos da
metropolização; e ainda uma certa resistência entre um modelo de desenvolvimento monocêntrico e policêntrico.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo analisar as barreiras à cooperação universidade-empresas na região académica III no contexto
angolano. Portanto, trata-se de um estudo qualitativo com a utilização de análise de conteúdo cuja informação foi obtida a partir de
várias entrevistas semi-estruturadas. Os resultados mostram que a falta de confiança inter-organizacional, e baixo nível de
experiência são barreiras frequentes neste tipo de relação. Também se identificou que o fraco crescimento do tecido empresarial, a
distância e/ou descontinuidade geográfica da sede da universidade podem constituir uma das barreiras à cooperação com as
empresas fora da região académica III. Algumas implicações para a teoria e prática são ainda apresentadas
Palavras-chave: Barreiras à cooperação, Cooperação universidade-empresa, Universidade, Empresa.

ABSTRACT
This study aims to analyze the barriers to university-business cooperation in the academic region III in the Angolan context. Therefore,
this is a qualitative study with the use of content analysis whose information was obtained from several semi-structured interviews.
The results show that lack of inter-organizational trust and low level of experience are frequent barriers in this type of relationship.
It was also identified that the weak growth of the business fabric, the distance and / or geographical discontinuity of the university's
headquarters may constitute one of the barriers to cooperation with companies outside the academic region III. Some implications
for theory and practice are still presented.
Key words: Barriers to cooperation, University-company cooperation, University, Company.

1. INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino Superior (IES) são consideradas como organismos geradoras, difusores de conhecimento científico a partir
das pesquisas realizadas em diferentes áreas de conhecimeno. Este conhecimento é visto como um dos mais importantes recursos
estratégico de qualquer organização em geral e das IESs em particular, sendo que a sua geração de forma permanete e inovadora
em função à dinámica dos acontecimentos reais é obviamente uma das missões da existência deste tipo de instituições (Etzkowitz,
2013; Neves e Franco, 2016).
Nas IESs os pesquisadores devem trabalhar na medida em que os conhecimentos gerados sejam colocados ao dispor da sociedade.
Porém, uma das formas de transferência desses conhecimentos pode ser feita através de estabelecimento de relações de cooperação
entre estas instituições e o setor empresarial, como forma de contribuir para crescimento e desenvolvimento económico de qualquer
região (Bercovitz e Feldmann, 2006). Portanto, considerando o papel das universidades no desenvolvimento económico e regional,
vários estudos têm sido levado a cabo no que toca à sua capacidade de transferir os conhecimentos gerados para a prática (Franco e
Gussoni, 2014; Kadlec e Blazek, 2015). Todavia, apesar dos dois atores possuirem missões e papéis diferentes, o que tem provocado
alguns conflitos, a transferência de conhecimentos e tecnologia é um desafio que se propõe ultrapassar (Bercovitz e Feldmann, 2006;
Tartari, Salter e D’Este, 2012).
Neste sentido, as iniciativas empreendedoras aplicadas nas universidades, na opinião de Etzkowitz (1983) descrevem uma série de
mudanças que reflete o papel ativo que as universidades tomam na promoção da transferência direta e ativa dos conhecimentos
resultantes das pesquisas realizadas.
Para dar resposta ao desenvolvimento económico, a literatura sobre as relações de cooperação universidade-empresa (U-E) tem
estado a desenvolver-se a um ritmo crescente, por um lado, como forma de suprir algumas dificuldades de financiamento que visam
uma permanente geração de conhecimento pelo fato de existir uma tendência de redução dos recursos financeiros alocados para a
pesquisa nas IESs e, por outro, para criar valor para a sociedade (Laukkanen, 2003; Makkonnen, 2013; Rampersad, 2015). Apesar do
aumento considerado dos estudos nesta matéria, pouca atenção tem sido prestada nas principais barreiras que têm influenciado
negativamente no estabelecimento das relações de cooperação U-E. Um número considerável de estudos focaliza os principais
benefícios obtidos entre as partes (Davey, Rossano e Van der Sijde, 2015; Neves e Franco, 2016; Salimi e Rezaei, 2016), mas poucos
identificam as barreiras, já que estas podem impedir que relações de cooperação U-E sejam reduzidas ou não são firmadas com
bastante frequência em diferentes países como os decisores políticos gostariam (Muscio e Vallati, 2014).
Alguns estudos (e.g., Muscio e Vallati, 2014; Bychkova, 2016) sugerem que a compreensão da natureza e magnitude das barreiras à
colaboração universitária com o setor empresarial é a chave para a transferência de conhecimento bem-sucedida. No entanto, a
ênfase na redução das barreiras à colaboração U-E nas recentes práticas e políticas de gestão académica não foi acompanhada por
tentativas de abordar essas perceções negativas. (Muscio e Vallati, 2014).
Neste sentido, com este estudo pretende contribuir para a pesquisa sobre as principais barreiras à cooperação U-E. Porém, o objetivo
geral deste estudo é analisar as barreiras à cooperação U-E no contexto angolano, mais concretamente na Universidade Onze de
Novembro, pertencente à Região Académica III, que engloba as Províncias de Cabinda e Zaire. Para tal, com este estudo tentar-se-á
dar resposta a seguinte questão: Quais as principais barreiras que podem estar na base de redução das relações de cooperação U-E
na Região Académica III?
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O paper está estruturado da seguinte forma: A Seção 2 faz menção a uma revisão da literatura com o foco na cooperação
interorganizacional de forma geral, e da cooperação U-E em particular e das suas barreiras realçadas em vários estudos; a Seção 3
aborda os procedimentos metodológicos usados no estudo; os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos na Seção 4 e a
quinta Seção apresenta as considerações finais, implicações, limitações e futuras pesquisas.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Cooperação Interorganizacional
A definição do termo cooperação ainda é bastante controversia entre os vários autores (Balestrin, Verschoore e Junior, 2010; Franco,
2011). Segundo o relatório da Comissão Europeia de 2010, um dos fatores que pode estar na base da inexistencia de um termo e
conceito comum quanto à definição, bem como as multipla aplicações e âmbitos.
Na perspectiva de Franco (2011), a cooperação pode ser definida como um acordo formal ou não, isto é, vista como uma estatégia
adotada por uma ou mais organizações independentes, nacianais ou não, relacianadas mútuamente, com vista a partilha recursos e
cujo os beneficios são equitativos.
A cooperação interoganizacional é entendida como sendo a relação caracterizada pelas transações relativamente constantes, fluxos
e ligações de recurso num certo período de tempo entre duas ou mais organizações com mútuos acordos (Oliver, 1990; Gaspar, Silva,
Farina e Siqueira, 2014). Este tipo de cooperação está focalizada fundamentalmente para o alcance da eficiência competitiva como
forma de garantir a sua sobrevivência das partes envolvidas num mundo cada vez mais globalizado (Franco, 2007; Castro, Bulgacov
e Hoffmann, 2011; Gaspar et al., 2014).
Nos princípios do seculo XIX, as IESs eram vistas como tendo apenas uma função, isto é, o ensino na vertente de formação de pessoal
qualificado. No final do mesmo século, introduziu-se as atividades de pesquisa que deu origem a uma revolução académica que
culminou com a formação da relação de Triple Helix constituído pela interseção entre o Governo (G), as Universidades (U) e as
Empresas (E) (Etzkowitz, 2008; Stal e Fujino, 2016).
O Triple Helix é um modelo representado em forma triangular que estabelece relações reciprocas em diferentes pontos do processo
de capitalização do conhecimento. A Figura 1, ilustra as relações recíprocas entre G-U-E (Etzkowitz, 2002).
Figura 1: Relações recíprocas entre o governo, universidades e empresas (Triple Helix)

Fonte: Adaptado de Etzkowitz, 2002

Este estudo analisa a cooperação U-E, mais concretamente às barreiras encontradas no estabelecimento da referida cooperação,
devido às diferentes expectativas do setor universitário e empresarial e aos problemas sobre a pesquisa, na administração que é uma
das necessidades de mais estrutura institucional (Sendogdu e Diken, 2013).
2.2. Cooperação universidade-empresa
Existe vários estudos sobre a cooperação entre as instituições de produção de conhecimento e o setor empresarial (Europa e Estados
Unidos), tendo em conta o seu impacto na inovação industrial e no crescimento e desenvolvimento económico como fator essencial
para promover e estimular a competitividade na economia regional e mundial e riqueza (Porter, 1990; Santos, 2011; Muscio e
Vallanti, 2014; Franco, Haase e Fernandes, 2014; Goduscheit e Knudsen, 2015). Aliás, Sendogdu e Diken (2013) defendem que o a
cooperação U-E contém todas as obras sistemáticas no campo do desenvolvimento científico e tecnológico, fruto dos conhecimentos
adquiridos das IES ao serem colocados em prática para o setor empresarial.
Para Plonski (1995), a cooperação U-E, trata-se de um modelo de acordo interinstitucional entre organizações de natureza
fundamentalmente distinta, que podem ter finalidades diferentes e adotar formatos bastante diversos. Inclui-se neste conceito quer
interações ténues e pouco comprometedoras, quer o fornecimento de estágios, até vinculações intensas e extensas, como os grandes
programas de pesquisas cooperativa, em que chega a ocorrer repartição dos créditos resultantes da comercialização dos resultados.
A cooperação U-E é um processo contínuo, cuja concretização obedece a três estágios. O primeiro estágio é aquele em que são
manifestadas as intenções de acordo de cooperação entre as partes interessadas, ocorrendo encontros entre elas com discursos
sobre a possível cooperação; o segundo será o momento em que ocorre a partilha de informações e o terceiro é a efetivação da
cooperação entre as partes (Sbragia, 1994).
A cooperação U-E representa um importante veículo de transferência de conhecimento e inovação, como elementos essências num
ambiente competitivo empresarial, regional e/ou nacional (Kadlec e Blazek, 2015; Goduscheit e Knudsen, 2015). Na perspetiva de
Rampersad (2015), esta relação de cooperação U-E é vista como uma estratégia estruturada para integrar os estudos em sala de aula
com o aprendizado através de experiencia de trabalho produtivo num campo relacionado com os objetivos académicos ou
profissional do formando. Tendo em conta a sua importância, os estudos sobre a cooperação de ambos setores têm merecido uma

823

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
elevada atenção no desenvolvimento de habilidades de inovação através da natureza incerta e não estruturada dos ambientes do
mundo real.
A figura 2 abaixo ilustra, a relação de cooperação U-E partindo da estratégia de aprendizagem integrada ao trabalho como forma de
promover os resultados relacionados à pesquisa e comercialização.
Figura 2: Cooperação universidade-empresa

Fonte: Rampersad (2015)

Esta forma de estabelecer relações de cooperação U-E como base na estratégia de aprendizagem integrada ao trabalho, além de ter
como foco a comercialização, é importante para efetivamente alavancar o potencial de aprendizagem integrada ao trabalho no
fortalecimento da cooperação das partes à medida que a estratégia se torna convencional (Rampersad, 2015).
Nos países desenvolvidos, a cooperação U-E, como por exemplo Estados Unidos de América e Alemanha, é bastante fortalecida e
característica interna já que as demandas do setor empresarial tornaram-se os projetos das universidades e faz parte de estratégia
adotada pelas empresas na gestão do seu conhecimento tecnológico, onde as fontes externas de conhecimento representam parte
importante desta estratégia (Vasconcelos e Ferreira, 2000; Sendogdu e Diken, 2013). Existem cerca de 250 universidades na
Alemanha que podem ser comparáveis com os Estados Unidos de América a partir do ponto de vista da fonte separada para pesquisa
e desenvolvimento. Cerca de cem dessas universidades concentram-se principalmente na ciência aplicada (Sendogdu e Diken, 2013).
O processo de transferência de conhecimento de IESs para às organizações/industrias é caracterizado por padrões complexos de um
conjunto de interações entre os protagonistas da cooperação que visam o intercâmbio de conhecimentos bidirecional relacionados
à pesquisa, à ciência e à tecnologia (Muscio e Vallanti, 2014; Scandura, 2016).
Muscio e Vallanti (2014) destacam que, como forma de incentivar as pesquisas nas universidades para fazer face às necessidades do
setor empresarial, um número bastante considerável das universidades europeias introduziram iniciativas que visama satisfazer e
promover as referidas pesquisas.
O conhecimendo gerado pelas IESs não tem sido explorado de forma total e a sua comercialização é feita de maneira parcial para fins
de gerar ganho económico para o desenvolvimento local ou reginal, sendo um dos fatores principais na alocação de outros recursos
(Lehmann e Menter, 2016).
Sendogdu e Diken (2013) realçam que a cooperação U-E necessita de ser tratada num ambiente harmonioso de multidisciplinariedade
e defendem que existem quatro razões basicamente focalizadas especialmente na cooperação U-E, nomeadamente, apoio à
investigação, colaboração em investigação, transferência de informação e transferência de tecnologia.
Um número considerável dos estudos realizados focalizam sua atenção na variedade e no funcionamento dos canais de transferência
de conhecimento que podem existir ou ocorrer, destacando algumas das possíveis forças motrizes e determinantes das interações
de pesquisa e desenvolvimento (De Fuentes e Dutrénit, 2016). Um dos principais motores e fatores estruturais que dão forma às
conexões investigação e desenvolvimento da colaboração universidade e sector empresarial pode ser a proximidade existente entre
ambos setores, que pode ser vista de várias formas (De Fuentes e Dutrénit, 2016; Tijssen 2016). A proximidade pode ser afetada por
diferentes fatores entre as universidades e empresas que podem ser agrupados em três categorias: (1) características da empresa,
como o setor de atividade ou a propensão da empresa para inovar; (2) a presença de spillovers universitários como transferência de
conhecimento e capital humano; e (3) a presença de complementaridade ou substituibilidade entre pesquisa académica, aplicações
industriais e estrutura industrial local (Muscio 2006; Calcagnini, Favaretto, Giombini, Perugini e Rombaldoni, 2016).
Várias evidências empíricas apresentaram resultados que confirmam como a proximidade entre as universidades e empresas na
transferência de conhecimento é geralmente bem-sucedida, ou seja, quanto menor é a distância dos atores da cooperação, maior
tendem a ter efeitos positivos no desempenho da empresa em inovação e em caso de uma maior distancia, a probabilidade de efetuar
a cooperação é reduzida (Audretsch e Feldman, 1996; Laursen, Reichstein e Salter, 2011). A proximidade pode ser classificada em
cinco categorias principais: geográfica, cognitiva, organizacional, social e institucional (Boschma, 2005; Tijssen, 2016).
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Bychkova (2016) afirma que um dos problemas que está relacionado com o setor de inovação e que muitos governos em todo o
mundo se deparam e que tendem a solucionar, é como construir cooperações bem-sucedidas entre universidades e
indústria/empresas. As tentativas de solucionar este problema têm a ver com um dos principais objetivos da política, isto é, estimular
os atores económicos, nomeadamente as universidades e o setor empresarial para um modo de interação em rede que, em
comparação com outras formas organizacionais possíveis ou deixando de operara de forma isolada, que possa ser considerada a
forma mais benéfica para ambos os agentes económicos.
As empresas devem ser capazes de explorar as oportunidades tecnológicas, e só conseguem isto à medida que enriquecem a sua
base de conhecimento científico. Base esta que, em muitos casos, é representada pela pesquisa básica obtida de interações com
universidade (Santos, 2011).
A cooperação U-E por vezes não tem sido fácil em alguns contextos pelo facto das partes possuírem missões e objetivos
completamente distintos. As universidades são organismos assentes em três pilares fundamentais, tais como: o ensino, a pesquisa e
a extensão, ao passo que as empresas estão concentradas no aumento da riqueza dos seus proprietários, para além de contribuírem
no bem-estar socioeconómico do país, o que tem gerado algumas barreiras na concretização de acordos de cooperação.
2.3. Barreiras à cooperação universidade-empresa
A cooperação U-E na transferência de tecnologia é considerada como um processo, em geral, bastante complexo, tendo em conta
um conjunto de barreiras que o mesmo acarreta (Villani, 2013; Munari, Rasmussen, Toschi e Villani, 2016).
Numa primeira perspetiva, uma das primeiras barreiras a ter em conta na cooperação entre U-E prende-se com as diferenças dos
principais objetivos e missão, que se traduz na razão de existência de cada uma das partes (Ankrah, Burgess, Grimshaw e Shaw, 2013;
Muscio e Vallanti, 2014). Como mencionou-se anteriormente, as universidades estão ligadas principalmente ao ensino e pesquisa,
ao contrário das empresas que visam sobretudo o lucro e em grosso modo o aumento da riqueza dos seus proprietários. Por esta
razão, Muscio e Vallanti (2014) afirmam, portanto, que a qualidade dos resultados dos professores/investigadores nas instituições
do ensino superior pode estar afetado ao abdicarem-se em parte das suas responsabilidades como obrigação na academia em função
da jornada laboral do setor empresarial. Os riscos para a integridade da investigação académica e a confiança do público em
universidades e pesquisa se os pesquisadores não publicarem os resultados da pesquisa até que as patentes sejam concedidas pode
ser uma realidade. A propriedade intelectual pode constituir igualmente uma das barreiras na cooperação U-E quando se trata de
uma pesquisa conjunto das duas partes (Hall, Link e Scott, 2001; Muscio e Vallanti, 2014).
Na perspetiva dos pesquisadores universitários, a adequação do parceiro para a realização da cooperação pode ser considerada um
dos elementos fundamentais, já que muitos dos problemas enfrentados para um acordo de cooperação com o setor empresarial está
relacionado com alta rotatividade do pessoal, a falta de continuidade verificada nas estratégias de pesquisas empresariais (Muscio e
Vallanti, 2014).
Com base na revisão de literatura, as barreiras à cooperação U-E podem ser agrupadas em cinco grupos: as referentes às restrições
impostas pelo setor empresarial, as relacionadas com a apropriação dos resultados da pesquisa, as alusivas a assimetria de
informação, as relativas ao prazo de investigação e as do âmbito de diferenças culturais (Bonaccorsi e Piccaluga, 1994; Brannock e
Denny, 1998; Bradley, Hayter e Link, 2013; Baycan e Stough, 2013; Markman et al., 2005).
As restrições impostas à universidade pelo setor empresarial são aquelas associadas com os espetos relacionados ao tipo de
investigação realizada, a divulgação e publicação dos resultados provenientes da pesquisa. Uma das restrições que as empresas
tendem a impor, refere-se ao tipo de pesquisa a ser levada a cabo pelas universidades, o que pode gerar uma certa limitação dos
académicos em busca de conhecimentos úteis. A outra restrição está relacionada com as discussões dos resultados da sua pesquisa
com outros investigadores como forma de troca de informações, na qual as empresas, em geral, definem o que deve ser discutido e,
finalmente, uma outra restrição é atribuída aos atrasos no tocante às publicações dos resultados das pesquisas, ou seja, as empresas
patrocinadoras de uma determinada pesquisa, em linhas gerais atrasam na publicação ou disseminação dos resultados da pesquisa
universitária, afetando em grande medida a trajetória profissional dos pesquisadores (Brannock e Denny, 1998; Blumenthal,
Campbell, Causino e Louis, 1996; Campbell, Weissman, Causino e Blumenthal, 2000; Tartari et al., 2012). Brown e Dugui (2000)
defendem que os resultados alcançados na pesquisa pelos profissionais universitários sejam veiculados pelos diferentes elementos
interessados, enquanto que as empresas preferem reter os resultados como forma de ganhar vantagem competitiva diante dos seus
poenciais concorrentes.
O ourtonismo na aprioriação dos resultados da pesquisa é também uma das barreiras verificada numa cooperação U-E, visto que os
pesquisadores podem ter um comportamento desta natureza na comercialização dos mesmos (Bruneel e Salter, 2010).
A assimetria de informação entre as universidades e as empresas constitui também uma das barreiras na cooperação, o que torna
dificil a aproximação das partes, tendo em conta a diferença dos objetivos da sua constituição (Siegel, Veugelers e Wright, 2007;
Munari, 2016).
O prazo de investigação pode condicionar a cooperação U-E. As empresas preferem que as investigações sejam realizadas a curto
prazo para que os problemas possam ser resolvidos o mais rápido possível, enquanto que para as universidades, os projetos de
pesquisa devem ser realizados a longo prazo (D'Este e Patel, 2007).
Os efeitos culturais é uma das outras barreiras que as universidades enfrentam ao pretender efetuar acordos de cooperação com o
setor empresarial. As diferenças culturais das ambas partes é considerado um empecilho para o estabelecimento da cooperação
(Davey et al., 2015).
Tartari et al. (2012) contrastaram que os pesquisadores académicos têm enfrentado dois tipos diferentes de barreiras relacionados
à pesquisa conjunta U-E, tais como, barreiras ligadas à orientação e às transações. A primeira tem a ver com os conflitos que podem
surgir sobre a orientação da pesquisa com parceiros do setor empresarial e a segunda está relacionada aos custos de lidar com as
regras e regulamentos da universidade com parceiros empresariais.
Em seguida, apresenta-se na Tabela 1 o resumo das diferentes barreiras abordadas na literatura sobre a relação de cooperação U-E.
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Tabela 1: Barreiras à cooperação universidade-empresa
Barreiras
Culturais
Tecnológicas
Operacionais
Geográficas

Outras

Autores
Cultura do país
Cultura organizacional
Indicadores de desempenho
Complexidade dos fluxos de informação
Problemas na infraestrutura tecnológica
Falta de recursos humanos qualificados
Infraestruturas e recursos restritos
Distancia geográfica
Diferença de interesse e atitude para investigar
Falta de confiança
Burocracia universitária
Divergencia nos objetivos
Restrições das empresas
Pazos de pesquisa
Falta de apoios financeiros
Indefinição de uma estratégia
Oportunismo
Aspetos legais e políticos
Diferença normativa
Falta de talento empreendedor na universidade
Área de pesquisa inadequada

Lam (2011); Dasgupta e David (1994); Bruneel et al.
(2010); Tartari et al. (2012); Tartari e Breschi (2009);
Baird, Lyles,
Ji e Wharton (1990); Lyles e Baird (1994); Franco
(2007, 2011); Volery (1996); Davey et al. (2015);
Bradley, Hayter e Link (2013); Baycan e Stough
(2013); D'Este e Patel (2007); Calcagnini et al. (2016);
Lemos e Cario (2017); Hagedoorn e Schakenraad
(1994)

Alguns autores sugerem que a relação de cooperação U-E para a realização de pesquisas conjunta tem diminuído em alguns contextos
através das disponibilidades crescentes do patrocínio, reduzindo substancialmente o ritmo de exploração do conhecimento privado
em diversas áreas tecnológicas (Valentin e Jensen, 2007; Fabrizio, 2007; Bruneel et al., 2010). Várias dessas barreiras surgem na
tentativa das universidades captarem os benefícios comerciais da pesquisa de forma desequilibrada em relação com a empresa, ou
seja, o que se pretende numa relação deste tipo é que ambos os parceiros retirem desta cooperação os mesmos benefícios (Florida,
1999; Bruneel et al., 2010; Neves e Franco, 2016).
As barreiras verificadas na relação de cooperação U-E podem ser minimizadas com a introdução de alguns mecanismos que exercem
o papel de intermediação entre as instituições de ensino superior e o setor empresarial para facilitar a interação das partes, como é
o caso de Departamentos ou Gabinetes de transferência de tecnologia (technology transfer office, TTO) ou através de parques de
ciência e tecnologia (Bruneel et al., 2010; Neves e Franco, 2016). Vários tipos destas barreiras são originados da própria orientação
da universidade, como também dos seus pesquisadores, para além da própria atitude e comportamento relacionado à gestão
universitária (Bruneel et al., 2010; Lemos e Cario; 2017).
Em qualquer tipo de relações de cooperação, os conflitos entre as partes são inevitáveis. Na cooperação U-E não se foge essa
realidade, ou seja, os conflitos que mais predominam, estão relacionados com a publicação ou não dos resultados da pesquisa
(Tennenhouse, 2004).
De forma resumida, as barreiras ligadas à relação de cooperação entre as universidades e o setor empresarial podem ser de diversos
tipos, desde barreiras comportamentais e padrões de perceção entre pesquisadores, gestores das instituições do ensino superior e
os potenciais proprietários e gestores das empresas, como também das partes interessadas em relação ao desenvolvimento de novos
negócios podem representar barreiras importantes na relação de cooperação.

3. METODOLOGIA
3.1. Tipo de estudo e seleção do caso
Este estudo tem um carácter qualitativo, uma vez que se pode considerar o mais adequado para o estudo de fenómenos que nos
propomos investigar (Lemos e Cario, 2017). Os estudos de natureza qualitativa têm vindo aumentar nos últimos anos em diferentes
áreas de conhecimento em geral e, em particular, na área de gestão , tendo em conta pretensão de conhecimento mais aprofundado
do fenómeno em estudo. Nesta abordagem de investigação, o investigador é um dos elementos que procura uma maior compreensão
do fenómeno (Basri, 2014; Franco e Haase, 2015).
Dentro da investigação qualitativa, o método de estudo de caso é o mais frequente, que consiste em um número restrito de unidades
a estudar, o que permite um estudo mais aprofundado e com maiores detalhes (Rowley, 2002; Franco e Haase, 2015). Neste estudo
sobre a cooperação U-E, na tentativa de compeender melhor o processo de estabelecimento de acordos de cooperação entre os dois
setores (U-E) (Giunta, Pericoli e Pierucci, 2016; Bychkova, 2016) e as suas barreiras considerando um único caso.
A criação e expansão do ensino superior em Angola a partir do Decreto nº 7/09 de 12 de maio, pertimiu a criação de oito (8) Regiões
Académicas, compostas de uma Universidade pública em cada região. Neste estudo, selecionou-se a Região Académica III que
engloba a Universidade Onze de Novembro, situado mais ao norte do país, nas Províncias de Cabinda e Zaire, com sede na Província
de Cabinda conforme ilustra a Figura 3, à zona dentro do circulo.
Figura 3 – Zona da Região Académica III
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A seleção desta região como contexto de análise baseou-se numa amostra por conveniência não probabilística, tendo em conta a
facilidade de obtenção dos dados necessários (Franco e Haase, 2015). Trata-se de um estudo exploratório, no qual se pretende
realizar uma análise aprofundada e detalhada sobre as barreiras no estabelecimento de acordos de cooperação entre universidade
e algumas empresas.
3.2. Recolha de informação e informadores chave
Para uma maior compreensão da situação estudada, os dados foram obtidos, para além da Universidade, de duas empresas do setor
industrial da região (Empresa A e Empresa B), selecionadas das cinco inicialmente previstas e da Secretaria Provincial de Apoio
Empresarial em Cabinda. A recolha dos dados foi feita por meio de entrevistas (n = 4) e informações disponíveis na Internet (site da
Universidade).
As técnicas e/ou fontes de recolha de dados para um estudo de caso podem ser de vários tipos, como por exemplo, arquivos,
entrevistas, observações e artefatos físicos (Eisenhardt, 1989; Yin, 2009; Franco e Haase, 2015). Neste estudo, os entrevistados foram:
o Vice-Reitor para a área de extensão e cooperação da Universidade selecionada, dois elementos com um certo grau de
responsabilidade às Empresas estudadas e um individuo, responsável pela Secretaria Provincial de Apoio Empresarial. As entrevistas
foram semi-estruturadas, com perguntas abertas para permitir que os entrevistados falassem de forma livre sobre as
dificuldades/barreiras existentes no estabelecimento de acordos de cooperação U-E na região. As entrevistas foram realizadas de 04
à 10 do mês de maio de 2017, por via telefónica, com uma duração mínima de 10 minutos e máxima de 45 minutos, gravadas com a
permissão dos entrevistados.
Após a recolha de dados, fez-se uma análise e interpretação minunciosa das entrevistas e consequentemente a transcrição das
mesmas. Por conseguinte, realizou-se uma análise de conteúdo, a partir da mesma incluiu-se algumas citações proferidas pelos
entrevistados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Caracterização da Universidade
A análise e discução dos resultados são realizadas em duas perspectivas, sendo a primeira, a da universidade na qual se inicia com a
caracterização da mesma (tabela 1) e a segunda, a persprtiva das duas empresas selecionadas.
Tabela 1 – Caracterização da Universidade Onze de Novembro, Região Académica III
Universidade Onze de Novembro/Região Académica III
Ano de Criação
Província
Reitoria/Sede
Unidades Orgânicas
Faculdade de Direito

2009

Faculdade de Economia
Faculdade de Medicina
Cabinda

Sede

Instituto Superior Politécnico de Cabinda
Instituto Superior de Ciências de Educação
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Cursos
Ciências Jurídicas
Gestão de Empresas; Economia; Contabilidade e
Auditoria
Medicina Geral
Enfermágem; Psicologia Clínica; Análises Clínicas e
Engenharia Florestal
Ensino de Biologia; Ensino de Matemática; Ensino
de História; Ensino de Psicologia; Ensino de Língua
Portuguesa; Ensino de Língua Inglesa; Pedagogia
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Escola Superior Politécnico do Soyo
Zaire
Escola Superior Politécnico de M'Banza
Congo

Ensino de Matemática; Pedagogia; Engenharia
Informática; Organização
e
Manutenção
Industrial; Engenharia Mecânica
Ensino de Física; Ensino de Matemática; Ensino de
Química; Ensino de Psicologia; Gestão de
Empresas

4.2. Barreiras à cooperação U-E
Neste momento procede-se a análise e interpretação das repostas da entrevista efectuada ao Vice-Reitor para a área de extensão e
cooperação da Universidade Onze de Novembro da Região Académica III, sobre a existência de acordos de cooperação entre a
Universidade e as empresas. Segundo o entrevistado:
“(…) para nós a área de cooperação é ainda muito nova, relativamente às outras áreas (ensino e pesquisa), mas que tem havido
alguma relação não formal em termos de acordos (…). Começa-se agora alguns contactos (…) para fazer a transferência de
conhecimentos para o setor privado e público”
Para alguns autores (e,g., Hagedoorn e Schakenraad, 1994; Bruneel et al., 2010), a experiência de colaboração pode ser um elemento
fundamental na facilidade de cerebração de parcerias bem-sucedidas entre diferentes instituições, uma vez que as rotinas e práticas
operacionais para a gestão de uma relação de cooperação é fortalecida e consequente, ela pode contribuir na redução das barreiras
à cooperação.
O entrevistado realçou ainda que a possível inexistência de alguns acordos formais de cooperação entre os diferentes setores tem a
ver com a criação ou implementação recente da área de extensão e cooperação na Universidade. Quanto a essas relações informais,
o entrevistado acrescentou, dizendo:
“Temos relações directas com algumas empresas, sendo, algumas dessas relações feitas por meio de cooperação, onde no final, as
empresas podem absorver o produto da Universidade (estudantes) (…). Hoje com a política de extensão que está sendo traçado pela
Universidade, com a criação dessa área, estamos a lutar para se obter uma extensão universitária eficiente de modo que possa haver
uma relação directa entre a Universidade e a sociedade”.
Sendo a Região Académica III constituída por duas Províncias, as relações referidas anteriormente, ocorrem em ambas? O
entrevistado respondeu o seguinte:
“Relativamente para Cabinda, temos algumas empresas, como é o caso de alguns Bancos comerciais onde temos já alguma relação
directa (…). (…) temos uma relação directa com os Hospitais e alguns Centros de Saúde, na qual os estudantes na fase clínica têm
estado a realizar os seus estágios (…). Para as zonas do Soyo e M’Banza Congo na Província do Zaire, principalmente no Soyo, em
função da sua especificidade (…) temos alguns dados avançados, apesar de não termos ainda nenhum acordo já firmado (…) na zona
de exploração petrolífera da base do Kwanda (…), como as questões são muito lentas e barreiras no país (…)”.
Quanto ao crescimento e desenvolvimento do setor empresarial na região, o entrevistado da Universidade estudada referiu que “(…)
temos a realçar que o tecido empresarial na nossa região é bastante pobre, então temos estado a fazer o mínimo”, no sentido de
estabelecer algumas relações de cooperação.
A região académica III como se pode observa na Figura 3, é a região mais ao norte do país. O tecido empresarial nesta região é ainda
bastante reduzido em termos numéricos, ou seja, encontra-se em fase de expansão, com o alcance da paz em 2002, por esta razão
pode ser uma das barreiras à cooperação U-E.
No tocante as barreiras que se tem constatado no estabelecimento de acordos de cooperação entre a Universidade e o setor
empresarial, o entrevistado destacou também o seguinte:
“A primeira dificuldade, que tem a ver com o tecido empresarial bastante pobre na nossa Região (…). Se nós fizermos uma avaliação,
Cabinda tem por aí 6 a 10 empresas que podem atender à nossa procura (…). Mas existe ainda um conhecimento muito vago
relativamente a abertura de espaços para a cooperação com muitas dessas empresas (…). (…) acham que neste processo de
cooperação, apenas elas estariam a financiar algum valor à Universidade”.
A cooperação U-E pode ser uma estratégia que conduz a vantagens competiticas mútuas para os parceiros na relação (Castro et al.,
2011; Gaspar et al., 2014). O desconhecimento das vantagens e/ou benefícios gerados por um relação de cooperação pode reduzir a
possibilidade de estabelecimento de relações de cooperação na região em causa.
O entrevistado destacou ainda que “há fraca abertura por parte das empresas no sentido de acolher os estudantes para a realização
de estágios (…)”. Este pode ser um dos motivos do fraco conhecimento das potencialidades de conhecimentos produzidos na
Universidade. As empresas estão na expectativa de que “os estudantes estagiários estarão a observar apenas o processo de produção
da empresa” e por outro, as empresas defendem que “enquanto o estudante estiver aí, deve ser remunerado (…)”. Mas também o
estágio ainda está a ser “de difícil percepção por muitos gestores das empresas (…)”, “dizer também que muitas dessas empresas têm
trabalhos limitados (…), falta de alguma modernização em relação aquilo que é o acompanhamento da evolução da ciência e da
tecnologia” ou ainda tem a ver com “as políticas de funcionamento” da empresa.
O baixo nível de desenvolvimento em termos infraestruturais e tecnológicas dos diferentes setores são apontados como possíveis
barreiras no estabelecimento de relações de cooperação universidade-empresa (Lyles e Baird, 1994), sendo no entanto, constatado
como uma das dificuldades no caso concreto da região em estudo.
Constatou-se também a partir da análise dos dados a existência de excesso de burrocracia na celebração de acordo de cooperação
na região, sobretudo com as empresas da zona petrolífera do Kwanda, a diferença de normas instituicionais e de objetivos
perseguidos, como elementos constrangedores no processo de cooperação universidade-empresa, corroborando com alguns autores
(Segatto-Mendes e Sbragia, 2002; Bruneel et al., 2010; Baycan e Stough, 2013; Muscio e Vallanti, 2014; Lemos e Cario, 2017).
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Relativamente às condições infraestruturais, tecnológica, humanas e organizacionais da Universidade, que podem facilitar o
estabelecimento de acordos de cooperação, o Vice-Reitor para a área de extensão e cooperação referiu o seguinte:
“(…) uma preocupação que temos estado a lutar é a formação e capacitação dos técnicos para atender à procura exigida atualmente
na área de extensão e coperação (…) então dizer que o pessoal da área está apto e tem estado a corresponder ativamente. Sabemos
que temos ainda algumas dificuldades em termos de infraestruturas físicas e tecnológicas, mas com o tempo isso será resolvido. (…)
o setor empresarial ainda está preso em si mesmo e prefere acreditar de momento naquelas que são as teorias ou nos elementos
trazidos de fora para dentro e muitas vezes esquecendo-se que existe dentro da própria casa (região/universidade) pessoas que já
começam a reflectir (…). A maior parte das empresas da nossa região tem como base de trabalho formada por expatriados (…)”.
No caso das empresas cujo promotores são angolanos, o entrevisdado salientou que “os próprios angolanos estão na pesca” todavia
quem está no comando da mesma são “os expatriados, que neste contexto preferem buscar uma assessoria no exterior em vez
contratação do pessoal da região”.
A fraca consideração dos talentos formados pela universidade e dos académicos da mesma pode ser traduzido na falta de confiança
inter-organizacional. A confiança mútua entre os parceiros numa relação de cooperação é provável que o intercâmbio entre eles seja
mais facilitado e sólido. Um menor grau de confiança pode reduzir a possibilidade da cooperação universidade-empresa (Tartari et
al., 2012; Bruneel et al., 2010; Lam, 2011; Kadlec e Blazek, 2015) tal como acontece região em estudo.
No que diz respeito à existência de um Centro de Investigação associado à Universidade, o entrevistado destacou que “existe um
projeto denominado Centro de Investigação, Desenvolvimento Económico, Social e Territorial (CIDEST) onde se espera de uma
aprovação expressa por meio de um Decreto através do Diário da Repúblia a partir do Ministério do Ensino Superior (…)” .
A existência de centro de investigação associado à universidade de região, provavelmente poderia relançar e consolidar as relações
de cooperação com o setor empresarial (Tennenhouse, 2004). De acordo com vários estudos (Acworth, 2008; Ximhai, 2009; Lam,
2011) os centros de pesquisa universitária podem contribuir no fortalecimento das relações de cooperação e nota-se últimos anos
um crescimento significativo desse tipo de estruturas académicas.
Sabendo-se que o setor empresarial da região é bastante pobre, a Universidade tem pensado em estabelecer acordos de cooperação
com empresas, fora da região? Para esta questão, o entrevistado salientou:
“Já começamos a sair fora da região, como por exemplo na capital do país, Luanda, onde o tecido empresarial é mais aberto (…), mas
a nossa grande dificuldade é a questão de mobilidade, de Cabinda para o resto do país, isso iria implicar sempre e necessáriamente
via aérea que já é muito dispendioso (…) tendo em conta a situação que vivemos de cortes orçamentais. (…) a Universidade Onze de
Novembro é nova, ou seja, data de 2009 (…)”.
A distância geográfica é caracterizada como uma das barreiras à cooperação inter-organizacional, apesar de que com o
desenvolvimente tecnológico, a sua relevância tem vindo a reduzir (Tijssen, 2016). No entanto, tendo em conta a localização da sede
da Universidade Onze de Novembro da região académica III, a distância e/ou descontinuidade geográfica com o resto do país pode
uma barreira no estabelecimento de relações de cooperação com empresas localizadas fora da região académica, o que implicaria
maiores custos. Com a redução orçamental que tem vindo a ser aplicada, faz com que os incentivos financeiros sejam afetados
negativamente na relação de cooparação universidade-empresa (Lam, 2011; Davey et al., 2015).
A Universidade tem promovido algumas contactos com vários gestores das empresas para explicar as vantagens de estabelecimento
de acordos de cooperação, mas segundo o entrevistado, “a primeira pergunta que os gestores das empresas fazem, o que vou ganhar
com isso?”. Isto é, a falta de informação pode afetar este fenómeno da cooperação U-E.
Navarro, Iglesias e Torres (2008) realçam que as relações de cooperação universidade-empresa podem tendem a proporcionar
benefícios mútuos, já que podem derivar importantes vantagens. Vários gestores das empresas na região têm pouco conhecimentos
dos benefícios que podem advir da relação de cooperação universidade-empresa, o que pode ser um dos obstáculos à cooperação.
De seguida, fez-se uma análise das respostas do representante da Secretaria Provincial do Apoio empresarial. Uma das formas de
transferir os conhecimentos produzidos pela Universidade para o setor empresarial é através do estabelecimento de acordos de
cooperação entre estes dois setores. Para o caso concreto da Província de Cabinda, o entrevistado salientou:
“A perspectiva é essa que acabaste de desenhar. Agora o que tem de haver da nossa parte é um pouco mais de incentivos para
estreitar as relações entre as empresas e as instituições estatais”.
Os incentivos do governo para fomentar o estabelecimento de relações de cooperação universidade-empresa podem ser
fundamentais para âmbos setores. O representante da Secretaria Provincial do Apoio empresarial realçou a necessidade de aumentar
estes incentivos para uma melhor aproximação entre os dois setores.
Quanto as dificuldades/barreiras ao estabelecimento de acordos de cooperação entre os dois setores, o responsável sublinhou:
“(…) com a Universidade sim, porque aí já é um triângulo (…). O que a Universidade tem de fazer é fornecer estudantes que vão
estagiar nas empresas para criar aquela relação que permite as empresas tomarem o conhecimento das oportunidades para melhorar
a qualidade do pessoal. Esta cooperação é que deve ser reforçada, pois, acho também que isso deve-se à debilidade de organização
das nossas empresas”.
A complexidade de comunicação entre os diferentes setores que se traduz no fluxo de informação disponibilizada entre eles e em
particular pelas empresas pode derivada pela falta de conhecimento das vantagens que a cooperação de gerar (Navarro et al., 2008).
As debilidades ou deficiências organizativas das empresas da região també podem influêncial negativamente nas relações de
cooperação universidade-empresa, constituindo, assim, um dos obstáculos à cooperação como confirmam Arvanitis, Kubli e Woerter
(2008).
Relativamente aos estágios, supõe-se que as empresas apresentam uma resistência em aceitar os estudantes. O entrevistado
comentou o seguinte:
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“São dois aspectos que as empresas alegam: o primeiro, tem a ver com a remuneração dos estagiários (…), e o segundo, é relativo à
insuficiência de organização para gerir um individuo que vem às vezes com conhecimentos muito elevados (…). A estrutura das nossas
empresas é constituído por micro empresas, pequenas empresas, poucas médias empresas e as grandes empresas são raras”.
Em relação ao número de empresas do tecido empresarial de Cabinda, o esntrevistado destacou “precisamos ter muitas empresas
com maior volume de atividades e mais inovadoras”, referindo-se que neste momento “são muito poucas”.
A segunda prespectiva da análise e discussão dos resultados, enquadra-se na perspectiva das empresas ou dos empresários. Os
nomes originais das empresas foram omitidos por questões profissionais. Na Tabela 2 são apresentados os detalhes de algumas
características principais das empresas selecionas e a função dos entrevistados.
Tabela 2 – Características das empresas e função dos entrevistados
Indicadores
Ano de criação
Sede
Nº de trabalhadores
Tipo de atividades
Função do entrevistado

Empresa A
2008
Cabinda
> 250
Produção de cerveja e refrigerantes
Responsável da área de Recursos Humanos

Empresa B
2009
Cabinda
> 100
Produção de água mineral e detergentes
Responsável de Administração e Finanças

Analizando as respostas dos representantes das empresas estudadas sobre a relação entre a universidade-empresa para o
estabelecimento de acordos de cooperação no sentido de transferência de conhecimentos, as respostas foram as seguintes:
“É assim, a nossa empresa sempre esteve aberta para colaborar com as universidades. Nós temos sido sempre solicitados para
fornecer dados para a elaboração de trabalhos de fim do curso de vários estudantes da Universidade Onze de Novembro e outras
instaladas na Província, em várias vertentes (…)”, (Representante da empresa B).
“(…) a única relação que temos é uma vez a outras que recebemos os estudantes a solicitarem algumas informações para os seus
trabalhos de fim de curso, já nas outras áreas não temos nunhuma relação, mas quem sabe, no futuro”, (Representante da empresa
A).
Em relação às iniciativas das empresas para estreitar as relações com a Universidade para melhorar continuamente o seu processo
produtivo, o representante da empresa A salientou “em primeiro lugar, para isso acontecer, é necessário saber os benefícios que terei
aí porque tudo tem gastos (…)”.
“As parcerias são importante, mas ainda não tivemos nenhum contacto para uma cooperação com a Universidade. Nós temos
trabalhado mais com as escolas técnicas (…) porque esta é uma indústria (…), temos recebido alguns estudantes da Universidade para
fazerem estágio (…)”, (Na ótica do representante da empresa B).
Conhecendo a importância das parcerias, eles podem servir de estratégia competitiva para os parceiros quando a escolha dos
mesmos é feita de forma cuidada e com os objetivos bem traçados. Franco (2007) é de opinião que, provavelmente, na relação de
cooperação, as empresas procuram assumir uma postura estratégica com vista a minimizar o risco da parceria.
No tocante às dificuldades/barreiras no estabelecimento dos acordos de cooperação, o representante da empresa B referiu “da
actual situação de crise que o país atravessa que não favorece”, mas realçou que estão abertos sobretudo para a receção dos
estagiários sempre que possível.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E FUTURAS PESQUISAS
No presente trabalho procurou-se perceber as barreiras existentes no estabelecimento de acordos de cooperação U-E na região
académica III no contexto angolano. Essa barreiras podem ser consideradas como um empecilho no estreitamento das relações entre
a universidade e o setor empresarial.
Verificou-se neste estudo diferentes tipos de barreiras, tais como a falta de confiança entre âmbas as instituições, já que numa
relação, este elemento pode ser um catalisador de um forte atração entre os parceiros, a diferença dos objetivos perseguidos, isto
é, as empresas têm o seu foco na maximização da riquesa. A falta de experiência da universidade tendo em contra o seu tempo de
existência e a insuficiência do tecido empresarial da região podem também ter uma implicação no fraco relacionamento dos distintos
setores. Uma outra das barreiras que foi identificada, relacionada com a distância e/ou descontinuidade geográfia da sede da
universidade, o que pode tornar difícil a procura de outros parceiros fora da região.
Este estudo vai contribuir no aumento e enriquecimento da literatura relacionada com o conhecimento das barreiras à cooperação
universidade-empresa na região académica III em Angola e poderá suscitar um maior interesse à comunidade académica e aos
empresarios na percção dos vários obstáculos à cooperação, traçar estratégias para a sua minimização e consequentemente
estabecerem relações que possam trazer vantagens para os parceiros.
Este estudo permitiu a aquisição de conhecimentos valiosos, mas contudo, apresenta algumas limitações. Uma delas tem a ver com
a forma como as entrevistas foram realizadas, tendo em conta a distância, bem como ao número reduzido dos entrevistados.
Contudo, sugere-se que sejam realizadas pesquisas futuras como por exemplo, estudos comparativos com outras regiões académicas
de Angola, as vantagens e desvantagens da cooperação U-E em Angola, bem como as políticas de incentivo à cooperação
universidade-empresa. Finalmente, espera-se que este estudo possa suscitar maior interesse em pesquisas sobre a cooperação
interorganizacional no contexto angolano.
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RESUMO
Neste artigo, e tendo por base a dinâmica comunitária criada à volta da conceção do Plano Estratégico Educativo do Município de
Alvito, localizado no Baixo Alentejo, procuramos refletir como num território do interior, profundamente fragilizado com as
tendências pesadas de todos os principais indicadores socioeconómicos, se procura “(re)inventar” a sustentabilidade local tendo por
base a aposta estruturante na educação. A educação vista como vetor de valorização socioeconómica e como fator diferenciador e
construtor de uma marca territorial. Num cenário marcado por escassa população, tendencialmente longeva e não fecunda, com
parcas possibilidades de emprego, “o acesso à educação é das medidas de investimento mais reprodutivas no processo de
desenvolvimento (Simões Lopes, 2006: 52). Além de potenciar o rejuvenescimento da população, o acesso à educação reforça a
resiliência estratégica comunitária. Parte-se da reflexão sobre a relação existente entre educação e desenvolvimento, do ponto de
vista teórico e prático, para, a partir do estudo do caso do município de Alvito, refletir e questionar como o potencial de
desenvolvimento local de uma comunidade pode ser profundamente alterado se se aliarem positivamente capacidade de liderança
e de governança e a assunção da aposta estratégica na qualificação da comunidade como via de diferenciação e de desenvolvimento
local.
Palavras-chave: Desenvolvimento Local; Educação; Governação local

EDUCATION AND LOCAL DEVELOPMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL ASSUMPTIONS OF A VIRTUOUS RELATIONSHIP BASED ON
THE CASE STUDY OF THE MUNICIPALITY OF ALVITO
ABSTRACT
In this article, and based on the community dynamics created around the conception of the Municipal Strategic Education Plan of
Alvito, we reflect on how an inland municipality located in Baixo Alentejo (Portugal), socioeconomically fragile, seeks to (re)invent
itself by structurally investing in education. Education seen as a vector of socioeconomic valorization and as a differentiating factor
of a territorial brand. In a scenario characterized by a scarce population, tending to be long-term and unproductive, with limited
employment possibilities, "access to education is one of the most reproductive investment measures in the development process"
(own translation: Simões Lopes, 2006: 52). In addition to enhancing the rejuvenation of the population, access to education reinforces
strategic community resilience. It starts with the analysis of the theoretical and practical existing relation between education and
development, to reflect on and question how the local development potential of a community can be profoundly altered by positively
allying leadership and governance capacity to assume a strategic bet on community qualification as a way of differentiation and local
development, taking in account the study of the case of municipality of Alvito.
Keywords: Education; Local Development; Local Governance.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo apresentar o caso da construção do Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito (PEEMA)
2017-2021241, que incluiu a revisão da Carta Educativa. Tendo por base a dinâmica comunitária criada à volta do PEEMA, procuramos
refletir como num território do interior, profundamente fragilizado com as tendências pesadas de todos os principais indicadores
socioeconómicos, se procura (re)inventar a sustentabilidade local tendo por base a aposta estruturante na educação. Ancorados nos
pressupostos teóricos e práticos da sociologia de ação pública, o PEEMA assume-se como um instrumento de política educativa
municipal que, sustentado numa forte dinâmica de construção partilhada por todos os atores locais, visa como objetivo fundamental:
consolidar o desenvolvimento sustentado e sustentável do município de Alvito através da aposta na educação e na qualificação de
pessoas e estruturas.

2. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: PRESSUPOSTOS DE UMA RELAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA
A valorização do papel central do local e das comunidades nas dinâmicas de desenvolvimento resulta da viragem de paradigma,
registada na década de 70, ao nível do conceito de Desenvolvimento. Até aí associava-se Desenvolvimento, quase exclusivamente,
às dinâmicas de crescimento económico e de industrialização defendidos numa lógica funcionalista e difusionista em que os “únicos”
agentes considerados portadores de modernidade eram o Estado, as grandes empresas industriais e as grandes aglomerações
urbanas. A não verificação do até aí proclamado “crescimento económico difusionista” 242, teve como resultado o agravar das
disparidades regionais deixando sem resposta um amplo leque de importantes necessidades dos indivíduos, o que fez emergir
reivindicações locais e a mobilização dos seus representantes para a necessidade de estratégicas de desenvolvimento integradoras
dos seus recursos e potencialidades (Amaro, 1998).

241
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Processo efetuado via contratualização efetuada com o Instituto Politécnico de Beja e, em concreto, com as autoras deste artigo.
Visão do desenvolvimento regional enquanto processo de difusão desencadeado a partir de polos ou regiões com maior dinamismo económico.
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Nesta viragem de paradigma, em que desenvolvimento pressupõe o progresso sustentado e sustentável das comunidades e das
pessoas, um dos conceitos que lhe foi de imediato associado é o de educação, ambos equacionados com maior ou menor grau de
correspondência, dependendo das abordagens vigentes. Neste domínio, uma das teorias que que reuniu maior aceitação, e que
vigorou durante mais anos, foi a Teoria do Capital Humano que defende a existência de uma relação positiva, e linear, entre educação
e desenvolvimento económico. São diversos os estudos que procuraram demonstrar uma “associação forte” entre o aumento dos
níveis de escolaridade da população e o crescimento económico do país (Alves, Centeno e Novo, 2010; Caleiro, 2009; Cremin e
Nakabugo, 2012; Simões Lopes, 2006; OECD/UNESCO, 2002; UNESCO, 2009). No entanto, como acontece frequentemente com tudo
o que é concetualizado de forma linear, muitos foram os autores que, entretanto, identificaram fragilidades da teoria dominante
(Cardoso, 2011; Cremin e Nakabugo, 2012; Walker e Unterhalter, 2007), destacando os desfasamentos existentes entre as
necessidades dos mercados (diversos e em constante mutação) e a qualidade/ajustamento das qualificações desenvolvidas. É
também criticada a conceção fechada do ser humano como recurso económico e produtivo, advogada pela Teoria do Capital
Humano, sem a devida contextualização e consideração das características dos contextos sociais envolventes. Segundo Azevedo
(2000) a fragilidade da Teoria do Capital Humano resulta, essencialmente, do facto de não considerar a relação inequívoca existente
entre investimento educativo e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, ligadas à realização pessoal, à cultura e ao
civismo. Adicionalmente, não contempla a complexidade de fatores, exógenos e endógenos, que medeiam a relação
educação/desenvolvimento, assumindo o desenvolvimento como sinónimo de crescimento económico.
Neste âmbito, tornou-se por mais evidente a necessidade de uma mudança no modo de conceber a relação
educação/desenvolvimento, passando da análise fria dos conhecimentos técnicos, das qualificações, do capital cultural, das
competências, entre outros, para uma visão mais completa que se centra, como diz Nussbaum (2000), naquilo que é o efeito
diferenciador da educação: o enriquecimento das capacidades de ser e de fazer de pessoas e comunidades. A educação é assim vista
como promotora do des-envolvimento243 integrado dos territórios e do desenvolvimento local e não exclusivamente associada ao
potencial de crescimento económico que pode gerar. A educação é a base da consciencialização e esta da participação, condições
fundamentais para o sucesso de qualquer processo de desenvolvimento regional (Cabugeira, 2000).
Sen (1997), que juntamente com Nussbaum, são os percursores desta abordagem, sublinha que o foco não deve estar nos recursos,
nem mesmo no bem-estar gerado de forma direta ou indireta pela educação, mas sim nas “capabilidades” das pessoas, isto é, no
desenvolvimento de condições ideias para garantir a liberdade individual de escolha do seu modo de vida. A tónica não é colocada
nos recursos ou nos resultados, mas sim nas condições que permitam aos indivíduos decidir com base no que mais valoram e nas
oportunidades tidas. Esta abordagem permitiu que se caminhasse de uma visão instrumental da educação para uma visão mais global
e essencialista, ou seja, com acento tónico sobre a sua origem e essência humanista (Azevedo,1996).
Sendo o desenvolvimento local um processo, “(…) de carácter local e endógeno, assente na mobilização voluntária, cujo objectivo é
originar acções com as quais se produzem sinergias entre agentes, tendo em vista qualificar os meios de vida e assegurar bem-estar
social" (Reis, 1998: 80), a educação constitui, naturalmente, um dos seus principais elementos estruturais e estruturantes. Na
realidade os dois conceitos partilham a mesma finalidade: alcançar melhores condições de vida e uma melhor humanização nas
comunidades. Uma comunidade desenvolvida ostenta geralmente melhores resultados educativos e melhorias na educação ajudam
a promover o bem-estar económico e social, elevando as possibilidades de desenvolvimento social (Gómez, Freitas e Callejas, 2007).
Adicionalmente, as próprias dinâmicas e projetos de promoção do desenvolvimento local são por si educativos e formativos, “(…) de
natureza informal” (Amiguinho, 2005: 15) na medida em que potenciam o trabalho e a aprendizagem “ (..) no "ombro a ombro" dos
actores, enquanto agem sobre os seus problemas.” (idem). Citando Azevedo (2009: 12) “ (…) a educação está no início, no meio e no
fim dos processos de desenvolvimento social e local”.
2.1. O “local” como “centro” das dinâmicas educativas
No quadro das políticas educativas, o “local” tem emergido como o lugar privilegiado para a construção de novos referentes –
estudos, planos, investigações, novos quadros legislativos, que atestam a importância e a influência que tem vindo a ser dada aos
atores locais, no domínio da educação. Neste campo, tem sido, por diversos autores, ressalvada a importância dos conceitos de
território educativo e de territorialização. A ideia de território educativo apareceu pela primeira vez, em Portugal, segundo Pinhal
(2014: 9) “ (…) no final da década de 80, na sequência da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo”. Assume-se, na altura,
como um conceito associado a “ (…) uma realidade estritamente escolar já que apenas as escolas concorriam para a sua formação e
ação”, entendimento que persistiu, quer nas orientações para a elaboração das primeiras cartas educativas municipais quer, mais
tarde, na constituição dos agrupamentos de escolas. Em contraponto, emergiu, entretanto, a representação de território educativo
como “(..) um espaço e um tempo organizados para a definição e realização de um projeto educativo local, que seja a contribuição
educacional para o processo de desenvolvimento local» (Pinhal, 2014: 9). Intrinsecamente associado a esta “nova” representação
está o conceito de territorialização, que remete para a valorização do local, como espaço de construção de políticas educativas e,
sobretudo, para a “(…) apropriação, de uma determinada comunidade, de diversos espaços sociais” (Barroso, 2013: 21).
O local é, nos dias de hoje, o palco de múltiplos perfis de política e de ação educativa que se foram configurando em função da forma
como os protagonistas locais: autarcas, professores, famílias, dirigentes associativos e outros, foram interpretando o espaço que lhes
foi sendo delegado pelo ministério de educação. “Contudo, a diversidade de atuações das autarquias no campo da regulação local
da educação é imensa e inclui um intervalo que vai desde os municípios que pouco ou nada “olham” para a educação local, até aos
municípios com grandes programas integrados de ação no terreno das escolas e da educação não formal e informal e com capacidade
instalada de diálogo tanto com os agrupamentos de escolas, como com os pais e outros atores sociais locais, quer via Conselhos
Municipais de Educação quer por outras vias informais de concertação local”. (Azevedo, 2015: 96).
A respeito Muñoz e Gairín (2015) identificam quatro tipos de envolvimentos municipais na educação (e respetivos indicadores), a
saber:

243

Seguindo a aceção defendida por Amaro (2003: 66): “(…) libertação dos «invólucros», «envolvimentos», «rolos», «embrulhos» que impedem a libertação e a realização
das sementes e das potencialidades embrulhadas nos indivíduos, nos grupos sociais e nas sociedades.”
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o “município que não se compromete” com a educação;



o “município que cumpre”, ou seja, que cumpre o estipulado nas normas, que restringe a territorialização da educação às
escolas, onde não há qualquer planeamento estratégico e onde os técnicos trabalham isoladamente, não há cultura de
participação e de avaliação e os recursos são insuficientes;



o “município que se compromete”, ou seja, que tem uma visão institucional da educação, que abarca os adultos e as
oportunidades abertas pela educação permanente e ao longo da vida, onde existe participação e avaliação, onde há
recursos suficientes, onde há uma cultura de colaboração e onde se aspira a uma maior corresponsabilidade na educação;

e


o “município que transforma”, ou seja, que explora ao máximo a autonomia institucional de que dispõe, que concebe
a educação como um instrumento de transformação permanente ao longo de toda a vida, onde os processos
educativos que se promovem se centram na aprendizagem e no enriquecimento do currículo, onde existe
participação vinculativa, onde se fomenta a cooperação e a autoavaliação, onde o investimento em educação é
considerado muito importante, os recursos são bons e onde se aspira a ser localmente uma administração educativa.

Neste domínio, são cada vez mais consensuais as tendências assumidas por Albaigés (2012) citado por Azevedo (2015: 98-99), que
defende que: “i) o grau de corresponsabilidade dos municípios em matéria de educação tem uma clara influência positiva na
participação das redes educativas locais, seja na participação no diagnóstico da realidade local, seja no envolvimento nas estruturas
de coordenação que monitorizam o processo de desenvolvimento das intervenções; ii) a participação do “tecido associativo” local
na educação é importante não só na provisão de oportunidades educativas, mas também na valorização social da instituição escolar
e na geração de expectativas nos alunos; iii) o “mapa de políticas educativas” intermunicipal, mais do que ver as suas diferenças
explicadas por factores de contexto (composição social, necessidades educativas, etc.), explica-se “pelo posicionamento mais ou
menos ativo dos municípios na hora de planificar, diversificar e avaliar políticas”.
O caminho da, por alguns designada, “coordenação local da educação” tem vindo a ser feito, de forma lenta, mas progressiva em
Portugal. Há exemplos significativos, e dignos de realce, que demonstram que o pensamento e a ação local no domínio da educação
têm ganho representantes em número crescente que, mesmo entre o peso controlador do estado, assumem e definem a educação
como um dos pilares fundamentais de toda a dinâmica de desenvolvimento comunitário. Um desses exemplos é a dinâmica criada
no concelho de Alvito, fortemente impulsionada pela sua autarquia.

3. A EDUCAÇÃO COMO VETOR ESTRATÉGICO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL: A APOSTA DO MUNICÍPIO DE ALVITO
3.1. Breve caracterização da dinâmica socioeconómica e educativa do município de Alvito
O município de Alvito, um dos mais pequenos do Baixo Alentejo e do país, situa-se no território de transição entre as NUTS III Alentejo
Central e Baixo Alentejo e dista sensivelmente 40 Km das cidades de Beja e de Évora. Possui uma superfície de 264,85Km2 e encontrase dividido em duas freguesias – a freguesia de Alvito, a sede de município, e a freguesia de Vila Nova da Baronia.
De acordo com o último recenseamento (2011), a população residente em Alvito era de 2.504 habitantes, correspondente a 2% dos
residentes na NUT III Baixo Alentejo. Segundo as estimativas mais recentes (2015), a população residente passou a 2.485 indivíduos,
o que corresponde a um decréscimo de 19 habitantes.
A população do município de Alvito caracteriza-se por uma estrutura duplamente envelhecida - em 2011, existiam 217,3 velhos por
cada 100 jovens e níveis de sustentabilidade potenciais preocupantes – o índice de sustentabilidade da população em idade ativa
rondava os 90, em 2011, o que significa que as perdas de efetivos que abandonam a atividade profissional (55-64 anos) não são
compensadas pelas entradas, em igual número, dos que iniciam a sua atividade profissional (20-29 anos).
O município encontra-se relativamente bem servido de equipamentos educativos, sociais, culturais e desportivos, associados a uma
elevada dinâmica, quer proporcionada pelo papel das associações locais (culturais, desportivas e de intervenção social), quer pela
oferta proporcionada pela autarquia. Existe oferta educativa ao nível da educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário
profissional. Com exceção desta última, toda a oferta é garantida pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Alvito. Para
prosseguimento de estudos no ensino regular secundário, os jovens residentes no município de Alvito têm de deslocar-se para os
municípios limítrofes (Viana do Alentejo, Beja ou Évora). A oferta de ensino profissional é garantida pela Escola Profissional de Alvito
(EPA), onde se lecionam cursos profissionais de nível IV e vocacionais de nível II.
A EPA atrai muitos estudantes oriundos de outros municípios. A proveniência dos alunos da EPA revela a elevada capacidade de
atração desta escola, facto que se tem mantido constante na última década: o peso dos alunos não oriundos de Alvito ultrapassa os
80%, em todos os anos letivos244. A EPA atrai alunos oriundos de diversos concelhos, em que se destacam: Beja, Ferreira do Alentejo,
Viana do Alentejo, Alcácer do Sal, Vidigueira e Cuba.
Em 10 anos (2001/11) o nível geral de habilitações da população residente em Alvito evoluiu de forma muito positiva, visível, quer
na diminuição da taxa de analfabetismo (passou de 16%, em 2001, para 14%, em 2011), quer no aumento da população residente
com níveis de ensino mais elevados (os detentores de diploma de ensino secundário passaram, em 2001, de 4,9%, do total da
população, para 9,5%, em 2011; e os residentes com um curso superior passaram de 2,8% para 5,4%, idem).
A intervenção autárquica, a nível educativo, é bastante intensa e abrangente, garantindo uma forte cooperação com todos os atores
locais e regionais, assegurando diversas componentes de apoio educativo e logístico, mas, também, múltiplas atividades de educação
não formal e informal em cooperação com o agrupamento de escolas, com a EPA e com as múltiplas associações culturais e
desportivas existentes em Alvito.

244

Carta Educativa de Alvito, 2016.
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Em termos globais a dinâmica socioeducativa existente em Alvito é sintetizada na seguinte matriz SWOT (Quadro 2) onde se salientam
os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças do território educativo de Alvito245.
Quadro 2: Matriz SWOT da dinâmica socioeducativa de Alvito (síntese)
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Melhoria expressiva, nos últimos 10 anos, do nível geral de habilitações da população residente;
Forte dinâmica associativa;
Muito boa oferta de equipamentos culturais, educativos e desportivos;
Boa oferta de apoios educativos pela autarquia e forte participação na dinâmica educativa;
Existência de oferta de ensino alargada (pré-escolar, ensino básico e profissional);
Dinâmica da Universidade Sénior;
Estabilidade do corpo docente da EPA;
Ambiente de proximidade nas comunidades educativas (associações e escolas).
Elevada capacidade de captação de alunos (não residentes no município) pela EPA.
Instabilidade do corpo docente do Agrupamento de Escolas de Alvito;
Lacunas e deficiências de alguns espaços interiores e exteriores no edifício sede do agrupamento de escolas;
EPA a funcionar em edifícios pré-fabricados há mais de 15 anos e a necessitar de requalificação;
Tendência pesada de nível de analfabetismo elevado entre a população idosa;
Fraca participação/valorização do contexto educativo pelas famílias.

Oportunidades

Fileira formativa, articulada entre os níveis de ensino, nas áreas orientadas para o agroalimentar e turismo;
Reforço do potencial de atratividade da EPA para a revitalização sociodemográfica e económica do município,
nomeadamente, através da construção de um novo edifício com melhores condições de ensino/aprendizagem, com apoio
da Câmara Municipal de Alvito;
Desenvolvimento de um Plano Estratégico Municipal, coletivo e partilhado, no domínio educativo e formativo, com
contratualização de responsabilidades e metas até 2021 entre os vários atores locais;
Exploração pedagógica e económica da Pousada do Castelo de Alvito por parte da EPA, com apoio do Município de Alvito.
Construção de uma creche, colmatando uma lacuna de oferta existente no município.
Ameaças
Sustentabilidade demográfica e duplo envelhecimento populacional;
Manutenção da instabilidade do corpo docente do Agrupamento de Escolas;
Enfraquecimento da dinâmica associativa;
Aumento do distanciamento entre famílias e contexto escolar.
Deterioração da qualidade da relação município-escolas-famílias-associações locais com impacto negativo na dinâmica
educativa e formativa.
Fonte: Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito, junho 2017.

A autarquia de Alvito, tal como se pode deduzir a partir do constante no Quadro 2, tem um papel muito importante na dinâmica
educativa. Constitui-se como um elo agregador das ações e vontades locais e que assume, de forma clara e distintiva, a educação
como um dos pilares promotores do desenvolvimento socioeconómico do município. Esta aposta está, sobretudo, alicerçada em
duas evidências transversais da realidade local, a saber:
1)

o facto da EPA, muito vocacionada para as áreas de hotelaria e restauração, constituir uma referência regional/nacional na
área, o que atraí inúmeros jovens ao município oriundos de diversos concelhos do Alentejo

2)

existirem ao total 21 associações socioculturais, desportivas e ambientais 246 que em muito enriquecem, na vertente não
formal, a oferta educativa das escolas, e asseguram a preservação do património local.

e,

Complementarmente, é de destacar o firme objetivo da autarquia em apostar forte no domínio da educação e formação de adultos,
de cariz formal e não formal, através da garantia de um plano de formação muito diversificado e dirigido a toda a população, que
permita, entre outras, enriquecer as competências parentais, a literacia financeira, o espírito de participação cívica e de voluntariado
e/ou o conhecimento tido sobre os recursos culturais e patrimoniais existentes na comunidade. Aposta-se na educação como pilar
do desenvolvimento integrado do município.
3.2. A educação como vetor fundamental do planeamento estratégico do município de Alvito
Neste quadro de especial valorização da educação, o Município de Alvito decidiu avançar, em 2015, para a reestruturação da sua
política educativa tendo por base um Plano Estratégico e de Ação a 4 anos 247. Com carácter totalmente inovador, no contexto dos
municípios que constituem o Baixo Alentejo, interessou à autarquia de Alvito sustentar a aposta na educação, como pilar promotor
do desenvolvimento local, no âmbito de um plano claro e objetivo com responsabilidades e metas, consensualizado e contratualizado
com todos os atores locais (escolas, famílias, associações locais, empresas, órgãos da administração central e regional, comunidade
em geral). No Plano Estratégico Educativo do Município de Alvito (PEEMA), a vigorar de 2017 a 2021, assume-se como desígnio:
consolidar Alvito como um Município Educador e com uma dinâmica e uma ALMA MAIOR, que sua geografia, reconhecido, por todos,
como valorizador da qualificação da sua população e dos seus recursos.
Assumindo-se como uma resposta integrada às necessidades da comunidade, a elaboração do PEEMA visou operacionalizar a
vontade do município em qualificar, e melhorar, a educação e a formação de todos os munícipes, em todas as fases e contextos de
vida, através da otimização dos recursos disponíveis.
Globalmente, assumiram-se como principais objetivos para o PEEMA:
1.

Definir a missão e a visão desejadas para o Território Educativo de Alvito num horizonte de 4 anos (2017-2021);

2.

Facilitar e promover a dinâmica de desenvolvimento local;

245

Para maior detalhe consultar o documento Carta Educativa de Alvito, 2016.
Fonte: Carta Educativa do Município de Alvito, 2016.
247
Para o efeito, contratualizou o apoio à sua conceção ao Instituto Politécnico de Beja, especificamente, à equipa que assume a autoria deste artigo.
246
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3.

Potenciar a melhoria dos espaços de trabalho e das ofertas educativas, formais e não formais, existentes em Alvito;

4.

Corresponsabilizar os atores locais e educativos, tendo em vista a melhoria da dinâmica educativa e de desenvolvimento
municipal;

A construção do PEEMA desenvolveu-se num formato de «metodologia participativa de projeto», visando caracterizar os contextos
sociais e compreender a ação dos agentes, desde a descrição da realidade passada e atual, às dinâmicas e processos, à
representação/expectativas dos agentes face ao contexto futuro que será portador de mudança (Guerra, 2000). A construção de um
processo de planeamento participado, constituiu a orientação metodológica fundamental, já que se procurou dinamizar um processo
coletivo de mudança baseado na construção partilhada de um plano de ação. O modelo conceptual da relação entre agentes e
campos de ação evidencia esse processo partilhado, assumido a nível político e inscrito no modelo de construção efetivo do PEEMA
(Figura1).

Figura 1: Modelo de Análise
Fonte: Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito, junho 2017.

A abordagem holística ao conceito de educação está bem visível no Plano de Ação do PEEMA estruturado em 5 eixos estratégicos,
visando-se estimular a construção partilhada de projetos, e iniciativas, que contribuam para a formação integral de todos/as (jovens
e adultos), bem como, para a qualificação das estruturas e agentes locais. Os eixos apresentam-se como multidimensionais, pois
entrecruzam-se com outros campos e dimensões da vida comunitária.
Assim:


O Eixo 1- Consolidar a qualidade e o reconhecimento dos processos formativos, integra intervenções orientadas para a
qualificação dos espaços educativos e para a aposta na marca Alvito como município Educador;



O Eixo 2 - Apostar num ecossistema acolhedor, inovador e impulsionador do empreendedorismo, cria condições para
apostar no empreendedorismo com diferentes públicos e em diversos contextos;



O Eixo 3 - Melhorar os níveis de qualificação e de sucesso educativo, orienta-se para a melhoria de resultados educativos;



O Eixo 4- Enriquecer a cidadania participativa, solidária e o sentimento de pertença, alberga as intervenções destinadas
ao reforço da dinâmica associativa e de voluntariado;



O Eixo 5- Reforçar a aposta na valorização dos recursos endógenos para a diferenciação educativa, cultural e económica,
visa apostar e consolidar projetos distintivos ancorados nos elementos patrimoniais locais.

Os 5 eixos estratégicos do PEEMA integram treze (13) intervenções, cuja concretização passará pelo desenvolvimento de ações cuja
responsabilidade de execução será partilhada pelos parceiros locais. Para cada ação foram definidos objetivos, metas, indicadores
de realização, de resultado e de impacto, bem como, os recursos financeiros e o respetivo cronograma de execução, o que tornou
necessário entendimentos e a partilha de compromissos. Este modus operandi corresponsabiliza todos, desde a conceção à execução.
Corresponsabiliza todos na ação específica, mas, também, na prossecução das metas globais, pilares da proposta, a saber:
Quadro 3: Metas assumidas no PEEMA
Indicador

Meta em 2020

Taxa de Analfabetismo
Proporção da População residente com pelo menos o 3º ciclo do Ensino Básico Completo
Proporção da População residente com pelo menos o Ensino Secundário
Proporção da População residente, com idades compreendidas entre os 30 e 34 anos, com ensino superior completo

Diminuir 4%
Aumentar 7%
Aumentar 3%
Aumentar 5%

Taxa de sucesso escolar (1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo do Ensino Básico)

Aumentar 1,5%

Taxa de transição de ciclos (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário)

Aumentar 1,5%
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Taxa de abandono escolar (Proporção da População residente com idade entre 10 e 15 anos que abandonou a escola sem
concluir o 9º ano)
Número de jovens que criaram novas empresas instaladas em Alvito
Número de alunos a frequentar a EPA
Fonte: Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito, junho 2017.

Diminuir 1%
Pelo menos 4
Aumentar 10%

A educação é o recurso aglutinador de esforços, iniciativas e vontades de todos os atores locais em prol da promoção do
desenvolvimento, respeitando-se, sempre, o papel singular e a autonomia de cada agente. Ao assumir este propósito, coloca-se a
autarquia de Alvito ainda mais no centro da coordenação local das políticas socioeconómicas, ao assumir naturalmente uma ação
mais consequente e implicada na área da educação do que a que resulta da delegação inscrita na lei.
A aposta na educação enquanto fator promotor do desenvolvimento local resulta da assunção defendida pelo próprio Presidente de
Câmara de Alvito de que “uma sociedade sustentável, com economia sólida e competitiva, exige uma população qualificada, educada,
capaz de entender o mundo e agir nele. Importa valorizar o que se faz em ambiente escolar mas, também, a que se faz em ambiente
não formal e que ajuda à qualificação e à promoção do exercício da cidadania e da participação cívica”248.
Complementarmente, também interessa à autarquia de Alvito exponenciar o “potencial de utilização” dos recursos educativos (e
culturais) existentes no município em benefício da dinamização da economia local, da criação de emprego e do rejuvenescimento
demográfico. Para o efeito, é defendida a necessidade de uma aposta forte na consolidação de uma fileira formativa, associada às
áreas do património agroalimentar e turismo, construída a partir da sinergia de trabalho entre Agrupamento de escolas e EPA e que
se assuma, na região, como marca formativa distintiva.
A valorização do potencial educativo e socioeconómico do ensino profissional é, também, uma aposta forte. A exploração pedagógica
e turística da Pousada do Castelo de Alvito pela EPA, com o apoio da Câmara Municipal, é uma das ações já concretizadas nesse
sentido. Acresce ainda, a requalificação do espaço de funcionamento da EPA, a concretizar-se em 2017, que permitirá diversificar e
aumentar a oferta formativa e criar melhores condições para o crescimento do número de alunos.
A assunção clara de responsabilidades partilhadas e de metas a atingir em 2021 consolida o PEEMA como um dos instrumentos
estruturantes da política municipal a seguir em Alvito, nos próximos anos, sustentada nos pressupostos da existência de uma relação
virtuosa entre educação e desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este artigo quisemos dar conta de uma experiência em curso no município de Alvito, cujos resultados expectáveis ultrapassam
a produção teórica e encontram-se ancorados em mudanças esperadas ao nível da capacidade dos atores locais para coletivamente
reunirem esforços em torno da aposta na educação e na qualificação da comunidade (pessoas e estruturas) com vetor fundamental
do desenvolvimento social e económico de Alvito. Do processo ficam evidentes a vontade e a persistência do município em fazer do
PEEMA um pilar da política de desenvolvimento local, que seja expressão da identidade territorial, assente numa visão da educação
como motor da mudança a favor das populações e do território.
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RESUMO
Entre as diversas dimensões do desenvolvimento regional, o impacto econômico sobre as regiões destaca-se. No caso de
investigações sobre regiões que possuem universidades em seu território, estas adquirem papel sobrelevado. Neste sentido, este
estudo busca identificar o impacto da Universidade da Beira Interior - UBI sobre o território da Beira Interior (CIMBB e CIMBSE),
especialmente o impacto econômico. A metodologia adotada é a mesma aplicada por Fernandes (2009), isto é, uma simplificação do
modelo American Council on Education – ACE, baseado nos gastos dos docentes, funcionários, alunos e da própria instituição.
Contudo, visando adaptar à realidade local, foram incluídos os gastos do setor de serviços sociais da universidade, diferentemente
da metodologia inicial. Os resultados apontam para gastos diretos superiores a seiscentos milhões de euros. Ao se adotar o
multiplicador, o total de recursos injetados na economia de Covilhã e região supera um bilhão de euros. Sem dúvida, tendo em vista
a realidade socioeconômica do território, o impacto da UBI é expressivo sobre a economia regional tanto mais que é um dos quatro
dos principais empregadores (três são públicos).
Palavras-chave: Beira Interior, Desenvolvimento Regional, impacto económico, universidades.

ABSTRACT
Among the various dimensions of regional development, the economic impact on the regions stands out. In the case of investigations
on regions that have universities in their territory, they acquire a large role. In this sense, this study seeks to identify the impact of
the University of Beira Interior (UBI) on the territory of Beira Interior (CIMBB and CIMBSE), especially the economic impact. The
methodology adopted is the same as that applied by Fernandes (2009), that is, a simplification of the American Council on Education
(ACE) model, based on the expenses of teachers, employees, students and the institution itself. However, in order to adapt to the
local reality, the expenses of the social services sector of the university were included, unlike the initial methodology. The results
point to direct expenses of more than six hundred million euros. When adopting the multiplier, the total resources injected into the
economy of Covilhã and region exceeds one billion euros. Undoubtedly, considering the socioeconomic reality of the territory, the
impact of UBI is significant on the regional economy being that it is one of the four main employers (three are public).
Keywords: Beira Interior, Regional Development, economic impact, universities.

1. INTRODUÇÃO
A intensificação do processo de globalização associado ao aprofundamento das desigualdades regionais, em termos internacionais e
a nível nacional e europeu, por um lado, e a defesa pela austeridade e redução do papel do Estado, por outro, não diminuíram o
interesse na pesquisa sobre o desenvolvimento regional e o papel do Estado. Contudo, as políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento regional, ou melhor dos territórios subnacionais, não têm um lugar de destaque na agenda dos governos. E as que
são implementadas muitas vezes apresentam condições e instrumentos incapazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas de
determinada região.
Entre as instituições que contribuem significativamente para o desenvolvimento das regiões, as do ensino superior 249 são das mais
destacadas. No caso específico da Universidade da Beira Interior – UBI, a sua relevância para a região em que está inserida é pública
e notória, embora seja necessário aprofundar esta percepção. Neste sentido, o real impacto da UBI na região é motivo desta
investigação. Afinal, o impacto das universidades sobre o desenvolvimento regional pode variar de acordo com a região em questão,
o dinamismo económico do território, o perfil da oferta formativa e a investigação realizada na universidade, as relações com a
comunidade regional e nacional, inserção nas redes da ciência e institucionais, entre outros.
A presente pesquisa pretende ser um aporte inicial no caso específico da UBI, não pretendendo ser conclusiva em relação a este
debate. Afinal, não serão examinadas aqui todas condições internas e externas que influenciam o desempenho da universidade e o
seu impacto no desenvolvimento da região, bem como, outros resultados que poderiam ser obtidos através da utilização de outras
metodologias. Ao nível de impactos apenas serão tratados os diretos, geralmente de curto prazo e de mais fácil medição. Entendese, contudo, que os impactos indiretos, alguns dos quais de natureza qualitativa e com efeitos a longo prazo, são igualmente
importantes e, por isso objeto, de estudo e mensuração em outras investigações.
O artigo está estruturado em três seções, além desta presente introdução. A seção a seguir tratará do enquadramento teórico para
a realização desta pesquisa, além de considerar ainda a metodologia adotada e a caracterização da região de abrangência da UBI,
apresentando alguns dados socioeconômicos deste território. Posteriormente, utilizando o modelo a ser adotado, se exibe os dados
relativos à universidade e se analisa o impacto econômico da UBI sobre o desenvolvimento da região. Por fim, tem-se as
considerações finais.

2. O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AS UNIVERSIDADES

249

Universidades e Institutos Politécnicos. No presente artigo assume-se que universidades e institutos politécnicos têm efeitos económicos e sociais idênticos.
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2.1 Os conceitos e delimitação da área de estudo
O desenvolvimento regional, sendo sua definição considerada uma tarefa complexa dadas as diversas interpretações e abordagens
teóricas, continua a ser uma disciplina que se coloca num campo de disputa entre economistas, geógrafos, sociólogos, entre outros.
Para Esteva (2000), historicamente o desenvolvimento está vinculado à ideia de progresso e evolução. Considerando o
desenvolvimento na perspectiva econômica, Matos (2000), afirma que:
“O desenvolvimento tem, assim, como objectivo principal a melhoria crescente do bem estar económico, social e humano o que,
para além do aumento dos índices globais de produção, pressupõe uma harmonia do crescimento nos diferentes sectores
económicos e, portanto uma transformação positiva das estruturas sociais.” (Matos, 2000, p. 2).
O termo região, tal como desenvolvimento regional, acaba sendo utilizado por diversas ciências, de acordo com os seus critérios.
Segundo Lopes (2001: 31), “Para alguns é uma entidade real, objectiva, concreta, que pode ser facilmente identificada, quase que
uma região natural; para outro não é mais do que um artificio para classificação, uma ideia, um modelo que vai facilitar a análise
permitindo diferenciar espacialmente o objeto de estudo”. Para Mattedi (2014: 90), na economia, a região poderia ser compreendida
como “[...] a concentração espacial das atividades produtivas”. Por outro lado, o desenvolvimento regional pode ser considerado
como a melhoria dos indicadores económicos de uma região aliada à melhoria da qualidade de vida de sua população.
Independente da dimensão analisada, as regiões se diferenciam, também, em virtude de diferentes graus de desenvolvimento. Isto
é, existem regiões mais e menos desenvolvidas. Ademais, dentro das próprias regiões seu desenvolvimento não é homogêneo tendo,
portanto, desigualdades internas nos espaços observados. Ao discutir as desigualdades socioespaciais brasileiras, Theis e Galvão
(2012) apontam que se faz necessário o estudo das relações de poder, instigando a investigação sob a perspectiva territorial. Esta
interpretação não é restrita ao caso brasileiro, pelo contrário, as relações de poder e seus efeitos influenciam o desenvolvimento de
qualquer território. Para estes autores, o território pode ser visto “[...] pelas relações – políticas, cabe reiterar – que têm lugar entre
atores/agentes/sujeitos e objetos.” (2012: 62). Assim, as universidades e suas relações representam um ator diferenciado quanto ao
desenvolvimento das regiões.
A relação positiva entre universidades e desenvolvimento regional tem se tornado cada vez mais evidente. Ao desenvolver as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, a universidade interage com a sociedade e o território em que está presente. No entanto,
Rolim e Serra (2009: 91) sugerem duas trajetórias diferentes: as universidades nas regiões e as universidades das regiões. Enquanto
as primeiras pouco interagem com as pautas locais, as instituições das regiões buscam atender as demandas regionais, com suas
finalidades diretamente vinculadas à região em si. De qualquer forma, é evidente que a atuação deste tipo de instituição afeta,
significativamente, o desenvolvimento regional.
Em Portugal, a universidade é uma entidade centenária e de expressiva importância, embora somente a partir dos anos de 1970 o
sistema de ensino superior português tenha se expandido significativamente, segundo Brás et al. (2012: 168). Assim sendo, esta
expansão permitiu a ampliação de vagas e cursos em regiões que careciam de oferta de cursos superiores. Com isto ocorreu um
volume de investimentos, públicos e privados, que diversificou as economias locais ou, mesmo, iniciou a reconversão do tecido
económico e permitiu uma melhoria significativa da qualificação profissional e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida
da população.
Na região objeto deste estudo (Beira Interior), a qual compreende a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) e a
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), estão presentes três Instituições de Ensino Superior (IES):
Universidade da Beira Interior (criada em 1986) e os Institutos Politécnicos de Castelo Branco (IPCB) e da Guarda (IPG) (criados em
1979). De acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior – DGES (2016), as três instituições possuem, atualmente, 240 cursos
distribuídos em quinze Faculdades/Escolas250 e pelos 3 ciclos de estudo e cursos técnicos superiores profissionais 251. Para além
destes, as instituições da região oferecem ainda várias pós formações de curta duração.
2.2 A região Beira Interior e a UBI
Em termos de planeamento252, o território português divide-se em duas Áreas Metropolitanas253 (AM’s) e vinte e uma Comunidades
Intermunicipais254 (CIM’s). Nesta divisão, as CIM’s que formam a região de influência da UBI são as da Beira Baixa (CIMBB255) e das
Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE256), que convencionamos designar por Beira Interior.
A população residente total na região é de 306.888, o que representa aproximadamente 2,96% da população portuguesa (PORDATA,
2017). Por sua vez, a região detém uma parcela de 11,84% do território português (quadro 1). Desta forma, esta região, ainda que
constitua uma parte significativa do território nacional, detém menos de 3% de sua população e daí uma baixa densidade demográfica
e, até, económica e social. Quanto ao índice de envelhecimento da população, a diferença entre os valores nacionais e da região é
significativa, sendo praticamente 144 idosos para cada 100 jovens a nível nacional, enquanto os índices da CIMBB e CIMBSE apontam
para 269 e 255 idosos para cada 100 jovens, respectivamente.
Quadro 1: Indicadores demográficos, emprego e educação
CIMBB

CIMBSE

250

Portugal

A UBI organiza-se em cinco Faculdades: Ciências, Engenharia, Ciências Sociais e Humanas, Artes e Letras e Ciências da Saúde. Os Institutos Politécnicos em dez Escolas:
Instituto Politécnico de Castelo Branco em Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Artes Aplicadas, Educação de Castelo Branco, Gestão de Idanha-a-Nova, Saúde Dr.
Lopes Dias e Tecnologia de Castelo Branco; Instituto Politécnico da Guarda em Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, Saúde da Guarda; Tecnologia e
Gestão e Turismo e Hotelaria).
251 Cursos não conferentes de grau académico e apenas nos Institutos Politécnicos.
252 Nomenclatura de Unidades Territoriais, nível III.
253
As AM são Porto e Lisboa.
254
As CIM’s existentes são: do Alto Minho, do Cávado, do Ave, do Alto Tâmega, do Tâmega e Sousa, do Douro, das Terras de Trás-os-Montes, da Região do Aveiro, da
Região de Coimbra, da Região de Leiria, Viseu Dão Lafões, do Oeste, do Médio Tejo, do Alentejo Litoral, do alto Alentejo, do Alentejo Central, do Baixo Alentejo, da Lezíria
do Tejo, do Algarve, além da Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa (ANMP, 2017).
255 Engloba os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (CIMBB, 2017).
256 Engloba os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda,
Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso (CIMBSE, 2017).
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Área do território km2
4.614,6
6.305,0
92.212
População residente (2015)
84.046
222.842
10.358,1
Índice de envelhecimento (2015)
269,1
255,9
143,9
Alunos do ensino superior (2015)
3.546
9.123
349.658
População com ensino superior (2011)
9.005
22.125
1.186,1
ISDR 2014
96,96
97,89
100,46*
*Dado relativo a Portugal – Continente; Fonte: elaboração própria, baseado nos dados do sítio PORDATA (2017)

Em relação ao ensino superior, as duas CIM’s somadas chegam a 12.669 alunos matriculados, o que representa 3,62% dos estudantes
de ensino superior do país. Refira-se, contudo, que na UBI, IPCB e IPG a maioria dos alunos são provenientes de outras regiões do
país e estrangeiro. A população com ensino superior da Beira Interior (CIMBB e CIMBSE) representa 8,9% do total nacional.
Recorrendo ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional - ISDR257 global, as duas CIM’s apresentam um coeficiente inferior ao
do país (fig. 1). Convém ressaltar que, segundo o INE (2016: 1), apenas quatro regiões (NUTS III/CIM’s) ostentavam resultados
superiores à média nacional. Quanto aos ISDR por cada dimensão, a região apresenta desempenhos diferenciados em relação à média
nacional (fig. 1).

Figura 1: ISDR da CIMBB, CIMBSE e Portugal (2014)
No que se refere ao ISDR competitividade, as duas CIM’s e os seus municípios apresentam resultados inferiores à média portuguesa.
Isto indica que este território não dispõe das mesmas condições e fatores produtivos que as demais regiões e municípios portugueses,
ou seja, as condições de competitividade são inferiores. Desagregando o ISDR pela componente coesão os resultados também são
inferiores, embora com uma diferença não tão significativa quanto ao ISDR competitividade. No que diz respeito à qualidade
ambiental, as duas CIM’s exibem resultados melhores que a média nacional, o que poderá ser o reflexo do baixo nível de
industrialização e fraco dinamismo econômico. Embora existam três IES no território, os números revelam que a maioria dos
municípios não acompanham a média nacional em relação ao ensino superior (11,45% da população portuguesa possui ensino
superior, conforme dados do quadro 1).
A Universidade da Beira Interior tem origem no antigo Instituto Politécnico da Covilhã (fundado em 1973) e evoluiu para Instituto
Universitário da Beira Interior, entre 1979 e 1986, ano em que se transformou em Universidade (UBI 2017a). De acordo com o
estatuto da UBI (2017: b), a instituição “[...] é uma pessoa colectiva de direito público e goza de autonomia estatutária, pedagógica,
científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar.” Também conforme seu estatuto “[...] é uma Instituição
orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo e do
ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental.” (UBI 2017b).
Uma das suas peculiaridades é a utilização de edifícios, entre os quais a Real Fábrica dos Panos 258, que outrora integravam o setor
produtivo de maior importância para a Covilhã: os lanifícios. Desta forma, a recuperação de edifícios fabris, de elevado valor histórico,
cultural e arquitetónico, permitiu a expansão da universidade e a distribuição das faculdades em quatro diferentes polos: Faculdade
de Ciências259 (polo I), Faculdade de Engenharia260 (polo I), Faculdade de Artes e Letras261 (polo I), Faculdade de Ciências da Saúde 262
(polo III) e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 263(polo IV). O polo II abriga a Reitoria da UBI, o departamento de ciências do
desporto (incluindo o pavilhão desportivo), bem como outras unidades (serviços centrais e de ação social, cantina e residências).
A UBI, embora se localize no município de Covilhã (CIMBSE) que pertence ao distrito de Castelo Branco, o qual é maioritariamente
integrado na CIMBB, tem como área de abrangência principal a Beira Interior que, à semelhança do país, não é homogênea. Assim,
verifica-se uma distribuição assimétrica da população e outras variáveis económicas: em 2015, por exemplo, a população residente
oscila entre 55.909 de Castelo Branco e os 3.219 habitantes em Manteigas (sendo que Covilhã possui 48.964 habitantes). Os salários
são, geralmente, mais baixos do que a média nacional: a diferença negativa entre o salário mínimo nacional e a remuneração, em
euros, oscila entre 418 euros em Vila Velha de Ródão e os 118 euros em Fornos de Algodres (Covilhã apresenta 228€ a menos). Em

257

O ISDR global subdivide-se em Índice de Competitividade, Índice de Coesão e Índice de Qualidade Ambiental e, segundo o Martins et al (2009: 34), tem como objetivos
“uma leitura multi-dimensional do desenvolvimento”, a “análise da evolução dos desempenhos regionais ao longo do tempo” e “a avaliação da distância das regiões face
ao desenvolvimento médio do país”. O ISDR resulta da agregação de 65 indicadores, sendo 25 para a Competitividade, 25 para a Coesão e 15 para a Qualidade Ambiental
(2009: 42-44)
258 Importante manufatura de lanifícios, mandada construir, no século XVIII, pelo Marquês de Pombal.
259
A Faculdade de Ciências conta com os departamentos de Física, Matemática e Química (UBI: 2015).
260
A Faculdade de Engenharia possui os seguintes departamentos: Ciências Aeroespaciais, Ciência e Tecnologia Têxteis, Engenharia Civil e Arquitetura, Engenharia
Eletromecânica e Informática (UBI: 2015).
261
Os departamentos que integram a Faculdade de Artes e Letras são Comunicação e Artes e Letras (UBI: 2015).
262
A Faculdade de Ciências da Saúde, a única construída de raíz, conta com o departamento de Ciências Médicas (UBI: 2015).
263
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas engloba os departamentos de Ciências do Desporto, Gestão e Economia, Psicologia e Educação e Sociologia (UBI: 2015).
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2011, a população com formação superior era 6.230 na Guarda (15,4% do total da população) e 175, ou 5%, da população residente
em Vila Velha de Ródão (Covilhã possui 5.821 residentes com ensino superior, ou 11,9% do total).
Embora a Beira Interior seja uma região de baixa densidade, a relevância da UBI é inegável na região e cidade. De referir, contudo,
que os impactos da universidade são diferentes ao longo do território ou seja, nos diferentes municípios, por duas razões
fundamentais: por um lado os efeitos vão se esbatendo à medida que a distância aumenta entre o ponto emissor do efeito e o ponto
recetor (modelo gravitacional ou de potencial). Por outro lado, as dinâmicas e estruturas económicas e espaciais, diferenciadas por
município, implicam em capacidades diferentes de “aproveitamento” e de valorização e articulação deste tipo de impactos com
estratégias de desenvolvimento regional e local.
2.3 A metodologia de estudo
Diante da perspectiva multidimensional do desenvolvimento regional ainda não há, de maneira inequívoca, um modelo de avaliação
que permita apresentar resultados que contemplem as mais diversas dimensões (culturais, políticas, económicas, sociais e
ambientais) ou o contributo das instituições. Contudo, alguns modelos permitem medir o impacto económico. Fernandes (2009: 1617) classificou estes modelos em duas perspectivas: pelo lado da procura (abordagem económica tradicional) e pelo lado da oferta
(abordagem baseada em competências).
Pelo lado da procura, Fernandes (2009: 21-30) registra uma utilização mais generalizada dos modelos: American Council on Education
(ACE), Ryan ShortCut e Input-Output. Ainda segundo a autora, pelo lado da oferta poderiam ser citados com maior destaque a teoria
do capital humano (de Becker) e o modelo de Bluestone. Convém ressaltar ainda que Fernandes (2009: 47) aponta que os modelos
pelo lado da procura se referem a impactos de curto prazo, enquanto que os modelos do lado da oferta procuram apontar os
impactos de longo prazo. Neste trabalho, será utilizado um dos modelos utilizados pelo lado procura, ou seja, o modelo ACE.
De acordo com Fernandes (2009: 21), o modelo ACE foi desenvolvido por Caffrey e Isaacs (1971) e busca avaliar o impacto das
atividades econômicas na região, identificando os atores envolvidos, o volume de despesa e qual a oferta de produtos/serviços. Desta
forma, Fernandes (2009:21) elenca como fontes de impacto direto:
“1- Gastos locais relacionados com a IES, nomeadamente para equipamentos, fornecimento de material, comunicações entre outros;
2- Gastos locais dos trabalhadores (docentes e funcionários);
3- Gastos locais dos estudantes;
4- Gastos locais dos visitantes.”
Para cada uma destas fontes, o modelo assume dois efeitos, ou seja, o de exportação e o de substituição de importação (Fernandes,
2009:193). Sendo que em relação ao primeiro se estima o gasto anual dos docentes, funcionários e alunos que mudaram de região e
das suas visitas. Já em relação ao segundo efeito, calcula-se o gasto anual dos docentes, funcionários e alunos que não mudaram de
região. De seguida, calcula-se os gastos da instituição com o total do orçamento recebido (Fernandes, 2009:200).
Contudo, como o desenvolvimento da missão da universidade é suportado pelo financiamento público (transferências em sede de
Orçamento de Estado – OE para funcionamento, investimento e ação social), mas também pelas receitas próprias (propinas,
prestação de serviços e projetos de investigação), optou-se por englobar estes financiamentos como gastos das instituições. Da
mesma forma, a despesa em ação social escolar, bem como as receitas pela venda de produtos e serviços pelos serviços sociais
(SASUBI), são também considerados gastos da instituição, alargando assim a abrangência dos gastos da instituição em relação ao
modelo que seguimos neste estudo.
À soma das várias parcelas aplica-se o multiplicador, obtendo assim o impacto económico total (direto) da instituição na região. Isto
porque, segundo Fernandes (2009: 17-18), os impactos económicos das IES nas regiões são de três tipos: diretos, indiretos e
induzidos. Contudo, considerando as dificuldades de se mensurar os efeitos dos dois últimos, tem-se utilizado com frequência o uso
de multiplicadores reconhecendo assim que o ensino superior e a investigação, à semelhança dos demais setores de atividade
económica, estão interligados em redes interdependentes de atividades. Assim, conforme Fernandes (2009: 32), geralmente os
multiplicadores tem valores entre 1,0 e 3,0, sendo que, quanto maior o multiplicador, maior o efeito econômico.
Para a aplicação do modelo, as informações são coletadas diretamente (através de inquérito) com os trabalhadores e estudantes da
instituição e visitas, além de outras fontes oficiais, de acordo com Fernandes (2009: 21-22).
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Figura 2: Modelo ACE: fluxos monetários
Fonte: Fernandes, Joana Maria Sampaio Rua (2009), O impacto económico das instituições de ensino superior no desenvolvimento regional: o caso
do Instituto Politécnico de Bragança. Tese de doutoramento. Braga, Universidade do Minho, pag. 22.

Conforme demonstrado na figura 2, o modelo permite determinar os impactos ao nível dos negócios locais, do governo local (câmara
municipal) e nos indivíduos. Por sua vez, estes impactos são desagregados em áreas e subáreas. O modelo é, contudo, criticado por
Fernandes (2009) dado subestimar o efeito de substituição e ignorar a amplitude das competências da força de trabalho local.
Conforme Fernandes, Cunha e Oliveira (2006: 6-7), embora existam diversas críticas direcionadas ao método ACE, a proposta de
Caffrey e Isaacs (1971) influenciou o surgimento de outros modelos, como p.e. os modelos Short-Cut Ryan, EACUBO e IMPAC.
A menção ao trabalho e metodologia adotada por Fernandes se deve ao fato do mesmo ter sido utilizado como referência em outras
investigações, como o trabalho a respeito do Instituto Politécnico de Leiria, de Oliveira e Cunha (2012). Desta forma, o trabalho de
Fernandes (2009) será a principal referência para este estudo. O impacto direto da UBI na região será obtido, assim, através dos
gastos efetuados em virtude do funcionamento da universidade utilizando-se o mesmo multiplicador do trabalho de Fernandes
(2009: 201), o qual foi determinado “a partir da média e da mediana dos vários multiplicadores utilizados nos diferentes estudos”.
Desse modo, como no trabalho de Fernandes, o multiplicador aplicado terá o valor 1,7.

3. IMPACTOS DIRETOS DA UBI NA REGIÃO
3.1 Descrição das variáveis e pressupostos
O impacto direto da UBI será estimado considerando os métodos, instrumentos e parâmetros adotados na pesquisa de Fernandes
(2009). Convém ressaltar aqui que este estudo representa um passo inicial para se investigar o impacto económico direto da UBI na
região. Assim, neste primeiro momento, não foram utilizados os questionários utilizados pela autora para estimar: a) a despesa per
capita de docentes, funcionários, alunos e visitas; b) a estrutura, ou seja, a percentagem dos três corpos da academia que mudaram
de residência em função de trabalharem/estudarem na UBI e dos que não mudaram nem vivem na região; e c) a percentagem de
alunos que iriam para outra região à procura de formação superior.
Desta forma, utilizaram-se neste estudo a tipologia de despesas, bem como as estruturas (percentagens) por si estimados. A figura 3
apresenta a evolução no número de docentes, funcionários e alunos da universidade nos últimos trinta anos. O recorte temporal se
inicia em 1986 visto ser este o ano em que a instituição passa a ser reconhecida como universidade. Os números reforçam a ideia do
rápido crescimento do número de alunos nos vários cursos, embora no último intervalo apresente uma queda que se inverterá pela
aposta na captação de alunos estrangeiros (maioritariamente de Angola e Brasil).

Figura 3: Evolução no número de alunos, período 1986 – 2016
Fonte: elaboração própria, baseado nos dados da UBI 2000 e UBI 2004/2009 e 2005/2011 e Relatório de Atividades e Contas Consolidadas 2015

O crescimento da universidade se deu, também, pela elevação da oferta formativa. Atualmente, esta totaliza 24 cursos de
licenciatura, 5 cursos de mestrados integrados, 44 mestrados e 27 doutorados, além de 6 pós-graduações e 60 cursos de formação
contínua (UBI, 2017c). De acordo com o relatório da UBI (2015), a instituição detinha, no período 2015/2016, 6.590 alunos, sendo
5.096 do 1º ciclo, 1.039 do 2º ciclo e 455 do 3º ciclo. Em 2014, em termos globais, a população estudantil da UBI era de 6.737
alunos264.
Com relação aos funcionários da UBI, o quadro 2 aponta a evolução no mesmo período, considerando a subdivisão de docentes e
não docentes. Os números totais acompanham, grosso modo, a evolução dos estudantes. No entanto, enquanto o corpo docente
apresenta um crescimento, já os não docentes registam um decréscimo em relação ao pico de 2006/2007.
Quadro 2: Evolução dos funcionários, docentes e não docentes, no período de1986 e 2014
86/87
91/92
96/97
01/02
06/07
2011*
2014*
Docentes
111
245
303
400
625
693
759
Funcionários
95
215
334
436
442
362
252
Total
206
460
637
836
1.067
1.055
981
* Em 31 de dezembro; Fonte: elaboração própria, baseado nos dados da UBI, período 2005-2011 e Relatório de Atividades e Contas Consolidadas
2014

264

Este valor corresponde à média aritmética simples dos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015.
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O financiamento tem apresentado ao longo do tempo uma tendência para o crescimento e diversificação das fontes de
financiamento. O financiamento do Estado, em sede de OE, tem vindo a descer se comparado com os valores de 2005 (quadro 3).
Quadro 3: Orçamento de financiamento (euros)
Ano
2010
2011
2012
Valor
690.029.725
651.915.870
602.025.013
Fonte: Relatório de Atividades e Contas Consolidadas 2014, pag. 132

2013
545.136.257

2014
578.070.095

As receitas de capital globalmente acompanham o decréscimo das transferências de funcionamento. Desagregando estas receitas
verifica-se que, entre 2010 e 2014, as receitas próprias tiveram uma significativa diminuição. Já as verbas do FEDER265 tiveram um
comportamento irregular o que, certamente, estará em linha com a execução do QREN/AP 266.
Quadro 4: Receitas de capital e próprias entre 2010-2014 (euros)
2010
2011
2012
Orçamento de Estado
727.871
72.917
175.000
FEDER
461.542
3.057.512
1.395.075
Receitas próprias
3.191.374
3.585.864
568.467
Total
4.380.787
6.716.293
2.138.542
* Valores já sem cativações; Fonte: Relatório de Atividades e Contas Consolidadas 2014 e 2015, pag. 138

2013
175.000
801.500
415.876
1.392.376

2014
87.500
1.414.754
570.643
2.072.897

No que diz respeito aos Serviços de Ação Social (SASUBI), entre 2012 e 2014, verifica-se um ligeiro acréscimo dos valores globais
motivado pelo aumento das transferências correntes, porém, em parte suavizado pelo decréscimo do valor das vendas de bens e
serviços.
Quadro 5: Receitas dos Serviços de Ação Social
2012
Transferências:
OE
874.537
Projetos
Venda de bens e serviços
1.724.436
Total
2.598.973
Fonte: Relatório de Atividades e Contas Consolidadas 2014, pag. 151

2013

2014

941.888
3.220
1.836.888
2.781.996

989.075
25.980
1.572.247
2.587.302

Conforme já foi referido, para o cálculo dos impactos utilizaram-se os pressupostos de Fernandes (2009): a) 55% dos docentes
mudaram de residência para trabalhar na UBI; b) 23,9% dos funcionários mudaram de residência para trabalhar na UBI; c) 76,4% dos
alunos mudaram de residência e, dos restantes, 79,4% iriam estudar para outra instituição fora da região. Assumiram-se igualmente
os valores individuais para as despesas, preços constantes e o período de 12 meses para docentes e funcionários e 10 meses para os
alunos.
3.2 Resultados e sua discussão
Partindo dos pressupostos enunciados e do número de docentes, funcionários e alunos o impacto direto da UBI na Beira Interior é
significativo. Assim, os valores relativos a cada fonte de impacto direto da UBI, em 2014, são diferenciados como se verifica pela
leitura do quadro 7.
Quadro 6: Impactos dos corpos e visitas da academia (euros)
Docentes

Despesa
individual267
1781
628,2
285,95

Mudaram de região
Visitas
Não residentes que não mudaram
Subtotal
Funcionários
Mudaram de região
1360,51
Visitas
449,3
Não residentes que não mudaram
323,65
Subtotal
Alunos
Mudaram de região
436,4
Visitas
134,8
Que iriam estudar para outa região
367,04
Subtotal
Total
Fonte: elaboração própria, com base dos relatórios da UBI

Número268

Meses

Despesa total

380
380
18

12
12
12

8.110.674
2.860.823
61.765
11.033.262

58
58
1

12
12
12

942.148
311.138
3.884
1.257.170

5147
5147
1191

10
10
10

22.461.805
6.938.248
4.371.446
33.771.499
46.061.931

O impacto anual direto em 2014 ascende 46,06 milhões de euros, sendo que os alunos são responsáveis por cerca de 73,3% e os
docentes por 23,95%. O impacto dos docentes ascende a 11 milhões de euros, sendo 8,1 milhões para os que mudaram de residência
e 2,9 milhões para as visitas. Ao nível dos funcionários os valores são, respetivamente, 942 e 311 mil euros. Já em relação aos alunos,

265

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
Quadro de Referência Estratégica Nacional (2007-2013) e Acordo de Parceria (2014-2020)
267 A despesa per capita considerada é igual à do Estudo de Fernandes (2009)
268 Os valores resultam da aplicação das percentagens estimadas por Fernandes (2009)
266
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os valores ascenderam a 22,4 e 6,9 milhões de euros, respetivamente. Os alunos que iriam estudar para outra região fazem uma
despesa de 4,3 milhões de euros.
O impacto anual da instituição, em milhões de euros, entre o financiamento do Estado (OE) para funcionamento (578,1), despesas
de investimento (1,5), receitas próprias (0,57) e serviços de ação social (2,6) ascendem assim a 582,7 milhões de euros.
Quadro 7: Impactos por fontes (euros)
Fonte
Gasto anual dos docentes
Gasto anual dos funcionários
Gasto anual dos alunos
Gasto anual da instituição

Valor
11.033.262
1.257.170
33.771.499
582.730.294
628.792.225

Fonte: elaboração própria, com base dos relatórios da UBI

Aplicando o multiplicador de 1,7 aos gastos anuais (628,8 milhões de euros), o impacto total na região Beira Interior pela presença
da UBI, em 2014, ascende a 1.068,9 milhões de euros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento é um processo multidimensional, o qual interfere de maneira diversa em cada região em que ocorre. Dentre os
inúmeros atores que exercem influência sobre este desenvolvimento regional, a universidade, diante de seu caráter e condição
privilegiada, merece destaque. Aliás, esta relação entre universidade e desenvolvimento regional pode ocorrer de diferentes formas
e intensidades. Desta forma, este estudo buscou investigar o impacto da UBI sobre o desenvolvimento do território da Beira Interior.
Para tanto, utilizou-se a metodologia proposta por Fernandes (2009).
Desta forma, se considerou os gastos dos docentes, não docentes, alunos e os gastos anuais da própria universidade. Convém
ressaltar que se tratou de um estudo inicial, não tendo sido aplicado os questionários adotados por Fernandes. Por outro lado,
diferentemente da proposta desta autora, se incluiu os gastos relativos aos serviços sociais da UBI. Esta inclusão decorre da relevância
deste setor para a universidade, buscando também se adequar as características da instituição.
Efetivamente quanto aos resultados, os gastos dos docentes, não docentes, alunos e instituição atingiram a soma de 628.792 mi.
Considerando o multiplicador de 1,7, o montante total supera a casa de um bilhão de euros, atingindo o total de 1.068.9€ mi.
Indubitavelmente, considerando o perfil e os indicadores socioeconômicos do território da Beira Interior, este valor se mostra de
grande expressividade, principalmente na economia local de Covilhã. Contudo, esta injeção de recursos não se limita apenas a este
município, conforme discutido neste trabalho. Assim, o território da Beira Interior se beneficia, como um todo, dos gastos e
investimentos decorrentes da presença da universidade na região.
Não obstante, novas investigações acerca do impacto e da relevância da UBI para o território da Beira Interior podem e devem ser
realizados. Neste sentido, este trabalho representa um ponto de partida para discussão tão importante. O impacto inicial e direto
dos investimentos contribui, sem dúvida, para a economia local. Entretanto, a realização de novos estudos tende a desvendar alguns
pormenores a respeito da UBI e sua influência sobre o desenvolvimento desta região, a qual se apresenta de maneira menos
desenvolvida quando comparada aos indicadores socioeconômicos nacionais.
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RESUMO
Desde as últimas décadas do século 20 assistimos à difusão do pensamento económico liberal, com esbatimento de fronteiras,
aumento do livre comércio internacional, estabelecimento de tratados de ‘regulação’ (quase) globais, e aumento dos fluxos livres de
pessoas, bens e capitais. É a era da globalização e da ‘marketização’ da economia, que constrói um novo modo social, a economia do
conhecimento num mundo geopoliticamente organizado. Sob pressão da globalização, governos e organizações supranacionais,
nomeadamente as de ensino superior, condicionam as instituições à adoção das políticas necessárias à implementação do objetivo
global: criar conhecimento e profissionais que o detenham e saibam aplicar no desenvolvimento económico criador de riqueza
material. A construção de talento é uma nova missão da universidade: o talento promove a inovação, e a inovação impulsiona o
desenvolvimento económico. No âmbito desta missão, as instituições de ensino superior assumem motivações e abordagens
assentes em pressupostos económicos: a internacionalização é um fator chave nessas abordagens, e a captação internacional de
talento é hoje o principal instrumento para o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento. O impacto económico
da internacionalização do ensino superior assume diversas formas: Diretamente, os estudantes internacionais contribuem para o
financiamento das instituições de acolhimento através do pagamento de propinas, e também para a economia local, através do
pagamento dos custos associados à estadia, alojamento, alimentação e lazer. Adicionalmente, devemos considerar o valor económico
ligado à exportação de serviços educativos através da oferta de programas de estudo e investigação, quer sob forma presencial, quer
sob forma de ensino à distância. Indiretamente, devemos considerar o impacto económico da inovação, potenciada pela permuta de
conhecimento através de parcerias internacionais, e da formação de redes internacionais de alumni, com relações profissionais e
culturais que decorrem dos contactos estabelecidos no âmbito do processo educativo, essenciais na construção de uma sociedade
multicultural, bem assim como o impacto económico relacionado com a formação de capital humano: a exposição internacional de
estudantes e investigadores contribui para o fortalecimento da competência residente quer nos países de acolhimento, quer nos
países de origem, que contribuirá para a construção de capacidade local, atraindo o investimento estrangeiro para a promoção do
desenvolvimento. Em conclusão, os países deverão reconhecer que um fluxo positivo e multidirecional de talento apoiará uma
economia global do conhecimento com líderes emergentes adeptos do mercado global, dados os valores que eles desenvolvem
através de experiências internacionais significativas.
Palavras-chave: Globalização, Internacionalização, Ensino superior, Migração qualificada, Geração de lucros, Inovação.

THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION AS A LEVERAGE OF INNOVATION AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY.
ABSTRACT
Since the last decades of the 20th century we have seen the diffusion of liberal economic thought, the blurring of borders, the increase
of international free trade, the establishment of (almost) global" regulation "treaties and an increase in free flows of people, goods
and capital. It is the era of globalization and the 'marketization' of the economy, which builds a new social mode, the knowledge
economy in a geopolitically organized world. Under the pressure of globalization, governments and supranational organizations, in
particular those of higher education, conditioned institutions to adopt the policies necessary to implement the global objective: to
create knowledge and professionals who hold it and apply it to the economic development that creates material wealth. Talent
building is a new mission of the university: talent promotes innovation, and innovation boosts economic development. Within this
mission, higher education institutions assume motivations and approaches based on economic assumptions: internationalization is
a key factor in these approaches, and international talent acquisition is today the main instrument for the development of a
knowledge-based economy. The economic impact of the higher education internationalization takes several forms: Directly,
international students contribute to the financing of host institutions by paying fees, and also to the local economy, by paying the
costs associated with accommodation, food and leisure. In addition, we must consider the economic value linked to the export of
educational services through the offer of study and research programs, either by attendance or in the form of distance learning.
Indirectly, we must consider the economic impact of innovation, fostered by the exchange of knowledge through international
partnerships, and the formation of international networks of alumni, with professional and cultural relations that derive from the
contacts established in the educational process, essential in the construction of a Multicultural society, as well as the economic
impact related to human capital formation: the international exposure of students and researchers contributes to the strengthening
of resident competence both in host countries and in countries of origin, which will contribute to local capacity building attracting
foreign investment for the promotion of development. In conclusion, countries should recognize that a positive, multidirectional flow
of talent will support a global knowledge economy with emerging leaders adepts of the global market, given the values they develop
through meaningful international experiences. "
Keywords: Globalization, Internationalization, Higher education, Skilled migration, Revenue generation, Innovation.

1. INTRODUÇÃO
Numa perspetiva generalista podemos entender a globalização como a pressão internacional para estabelecer mercados livres,
indústrias do conhecimento, reduzir barreiras ao movimento de capital financeiro e de pessoas, e promover e aceitar
interdependência num processo de convergência e de integração (Altbach & Knight, 2007), a que o ensino superior responde
aceitando internacionalizar-se através da “integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global na missão, funções e
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produtos do serviço de ensino superior, com o propósito de melhorar a qualidade do ensino e investigação para todos os estudantes
e académicos, e dar um contributo significativo para a sociedade” (Wit, Hunter, Howard, & Egron-Polak, 2015, p. 33), assente num
sistema de comunicações, de informação e de conhecimento mundial e unitário (Weber & Duderstadt, 2008). Nesta perspetiva, o
mundo permanece globalizado nos domínios políticos, culturais e linguísticos, mas as economias continuam a ser essencialmente
nacionais.
As instituições de ensino superior e o ensino superior em geral dificilmente se poderiam pôr à parte do modo de estar da sociedade
atual – sobretudo sendo um pilar da sociedade do conhecimento a qual é, por sua vez, um pilar do modo económico da sociedade
atual - sendo chamada, naturalmente, a participar no processo de globalização em curso (Fox & Hundley, 2011). No entanto, como
afirmam Marginson e Van der Wende: “o ensino superior foi sempre mais aberto internacionalmente do que a maioria dos outros
sectores, devido à sua imersão no conhecimento, que nunca mostrou muito respeito por limites jurídicos” (OECD, 2009, p. 18).
Na realidade, sob a pressão das forças da globalização - políticas, económicas e sociais - as nações em todo o mundo vêem-se
condicionadas à realização de reformas dos seus sistemas de ensino superior nacionais, em particular no que refere ao controlo
direto dos estados sobre as instituições de ensino superior – que é substituído pelo uso do poder regulador de agências com graus
diversos de independência e autonomia – e à organização e gestão das suas instituições, as quais adotam os modelos mais liberais
das Novas Políticas de Gestão (New Public Management) (Neave, 2007). Em consequência, alterações significativas são visíveis no
panorama da internacionalização dos sistemas de ensino superior: o aparecimento da formulação de estratégias nacionais na
intervenção dos decisores políticos e abordagens mais estratégicas por parte das instituições de ensino superior, que dão lugar ao
surgimento de novas atividades de internacionalização (Wit et al., 2015).
A internacionalização do ensino superior é hoje percebida pelas nações e pelas suas instituições como uma alavanca para o seu
desenvolvimento económico (Jiang, 2008) pelo que a maioria das estratégias nacionais mantém a tradicional mobilidade de
estudantes e académicos, mas acrescentam novos focos como o desenvolvimento do capital humano, a contribuição para a inovação,
a contribuição para as relações diplomáticas e de comércio internacional, a obtenção de lucros ou a captação de talentos. A forma
adotada pelas nações para implementar a internacionalização, a qual reflete os valores, as prioridades, a cultura e a sua história, as
políticas e os recursos utilizados na conceptualização e implementação das ações e programas voltados para a internalização das
dimensões da internacionalização, pode ser denominada de abordagem e classificada em quatro categorias: o entendimento mútuo
(Japão, Coreia ou México), a migração qualificada (França, Canadá, Alemanha, Reino Unido ou EUA), a geração de lucros (Austrália,
Canadá, Nova Zelândia, EUA, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda ou Holanda) e a construção da capacidade (Malásia, China, Hong Kong,
Singapura ou Dubai) (Vincent-Lancrin, 2006).
A abordagem pelo entendimento mútuo enfatiza, essencialmente, as motivações políticas, culturais, académicas e de assistência
técnica, e traduz-se em políticas ou instrumentos que incentivam a mobilidade internacional de estudantes e académicos nacionais
e estrangeiros, concretizadas em bolsas e no estabelecimento de programas de intercâmbio académico, para além da promoção de
acordos entre instituições de ensino superior. A abordagem pela migração qualificada suporta-se em políticas de atração de
estudantes e académicos talentosos, motivadas pelo desenvolvimento e competitividade da economia do país anfitrião. A
abordagem pela geração de lucros integra a abordagem pelo entendimento mútuo e a da migração qualificada, mas também define
claramente objetivos de natureza comercial e visa a obtenção de lucros. Por fim, a abordagem pela construção da capacidade consiste
em estabelecer um conjunto de políticas e facilidades que fomentem a instalação no país de instituições e/ou cursos estrangeiros,
como alavanca do desenvolvimento.
As abordagens adotadas por uma nação não são, naturalmente, mutuamente exclusivas, podendo coexistir, num mesmo processo
de internacionalização do sistema de ensino superior, várias abordagens simultâneas sobre um mesmo aspeto ou sobre aspetos
diferentes do processo, devido às diferenças culturais, políticas, disponibilidade de recursos ou estabelecimento de prioridades, e
conduzem certamente a resultados diferenciados (Hénard, Diamond, & Roseveare, 2012).

2. MIGRAÇÃO QUALIFICADA OU A CAPTAÇÃO DE TALENTOS PARA A ECONOMIA LOCAL
A atração de capital humano altamente qualificado para uma nação tem um efeito particularmente importante para a construção da
economia do conhecimento e para a promoção da competitividade e da inovação nacional (Shumilova & Cai, 2016). Neste contexto
os sistemas de ensino superior têm um papel especial a desempenhar, por se constituírem como um instrumento privilegiado de
recrutamento de talentos (OECD, 2004). Ao longo das últimas décadas, a competição por estudantes internacionais aumentou
significativamente, por estes contribuírem não só academicamente mas também economicamente, por se integrarem facilmente na
cultura do país que os recebe e por terem facilidade em dominar a língua do país anfitrião, o que lhes confere a qualidade de
candidatos ideais para se manterem como trabalhadores migrantes altamente qualificados (Cerna, 2014). Há inclusivamente razões
para acreditar que as pessoas que realizam os seus estudos num país estrangeiro, inclinam-se a nele permanecer em vez de regressar
ao seu país de origem (Kuptsch, 2006), o que potencia ainda mais a que os países vão adotando uma abordagem de migração
qualificada na internacionalização dos seus sistemas de ensino superior.
No final dos anos 90, o crescimento económico e o desenvolvimento da economia do conhecimento conduziram a um considerável
aumento na migração de recursos humanos, tendo começado a desenhar-se um padrão de migração com incidência especial em
ciência e tecnologia (Leporia, Seeberb, & Bonaccorsic, 2015). Como consequência, vários países da OCDE simplificaram as suas leis
de imigração para atrair estrangeiros altamente qualificados, incluindo os estudantes, para os setores onde tinham escassez de mãode-obra (Tremblay, 2005).
São vários os países que estão a investir em campanhas massivas de marketing para atrair os melhores e mais brilhantes talentos
para estudar e trabalhar nas suas instituições, com o objetivo de reforçar as suas agendas nacionais de inovação e investigação, pelo
que se pode inferir que a motivação original de ajudar os estudantes dos países em vias de desenvolvimento para concluir um curso
num país mais desenvolvido e, em seguida, voltar para casa para contribuir para o desenvolvimento do seu país está a desaparecer
rapidamente e a ser substituído por uma competição mundial pelos talentos (Knight, 2013).
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Para potenciar a captação de talentos, as nações necessitam de desenvolver estratégias, que se devem articular com as das suas
instituições de ensino superior, uma vez que incompatibilidades entre os dois níveis, dificultam claramente os esforços de
internacionalização (Cerna, 2014; Hénard et al., 2012). Nos países onde o recrutamento de estudantes estrangeiros está mais
desenvolvido, a tendência é a de uma abordagem mais estratégica, baseada num processo de planeamento com uma definição clara
de objetivos, de locais de recrutamento e a alocação de recursos financeiros (Bierbaum & Rolfe, 2012).
Do ponto de vista dos estados-nação, e no nível de decisão nacional, competir na guerra global pelo talento implica em primeira
instância agir sobre a política nacional de imigração (Brown & Tannock, 2009) e estabelecer instrumentos que promovam a
atratividade do seu país. Os programas de concessão de bolsas de estudo são um instrumento comum de concretização destas
estratégias, complementadas por esforços de promoção do setor de ensino superior no exterior e uma política de propinas idêntica
para os estudantes nacionais e para os estudantes estrangeiros (Helms, Rumbley, Brajkovic, & Mihut, 2015; OECD, 2009). Podem
também ser oferecidos serviços específicos concebidos para suportar os estudantes na sua permanência no estrangeiro e,
frequentemente, a língua utilizada nos cursos é a inglesa (OECD, 2009). Não de somenos importância é a regulação do mercado de
trabalho para estrangeiros, que deve permitir que os estudantes estrangeiros trabalhem em paralelo com a realização dos seus cursos
(Kuptsch, 2006).
Um exemplo interessante é o da Alemanha que, em 2011, era um dos principais destinos internacionais dos estudantes, a par com a
Austrália, o Reino Unido, a China ou os EUA (Coughlan, 2011; West, 2012), com uma estratégia de internacionalização baseada no
recrutamento de estudantes estrangeiros, no desenvolvimento de colaborações na investigação e ensino, e com um conjunto de
políticas federais claramente formuladas. Para a concretização desta estratégia o governo desenvolveu ainda uma eficiente agência
nacional, a German Academic Exchange Service (DAAD), que promove o sistema de ensino alemão no exterior e apoia os fluxos de
estudantes e académicos, tendo estabelecido como objetivo alcançar 350 mil estudantes estrangeiros até 2020, esperando que um
elevado número permaneça no país, dada a necessidade de enfrentar a cada vez menor força de trabalho (Grothus, 2015). Na
Alemanha os estudantes estrangeiros não pagam propinas, as instituições oferecerem um elevado número de cursos que são
lecionados em inglês, e estão autorizados a trabalhar em tempo parcial (para não comprometer o sucesso académico) para ajudar a
suportar os custos da estadia no país.
Na Alemanha, tanto a nível do governo como das instituições, a internacionalização do ensino superior tem um carácter cada vez
mais estratégico, e embora continue a reforçar a cooperação europeia e internacional, a competitividade global do sistema de ensino
e de ciência são o foco das políticas e dos programas, que têm como objetivos a excelência académica, a captação de talentos e o
reforço da presença alemã no mercado mundial do ensino superior (Wende, 2007). Esta abordagem pode dirigir-se a vários
destinatários: estudantes de áreas científicas ou tecnológicas estratégicas para o país anfitrião, estudantes pós-graduados ou
investigadores em vez de alunos de graduação, ou estudantes de regiões ou países específicos.
Outro exemplo interessante é o do Canadá, um país particularmente focado no recrutamento de estudantes estrangeiros. Segundo
a organização Canadian Bureau for International Education (CBIE)269, o aumento de estudantes estrangeiros entre 2008 e 2015 foi de
92%, sendo cerca de metade provenientes da China e da India e 51% desses estudantes pretende permanecer no Canadá a trabalhar.
O Governo do Canadá desenhou uma estratégia clara (Fast, 2014) para a internacionalização do seu setor de ensino superior, que
passa por definir quais as regiões e/ou os países prioritários para o recrutamento de estudantes (Brasil, China, India, México, Africa
do Norte e Médio Oriente, Vietname), mantendo no entanto o contacto com países como a França, o Reino Unido, a Alemanha, o
Japão, a Coreia e os EUA. A estratégia inclui uma forte aposta na marca “Canadá”, tendo como objetivos o reconhecimento da
proposta de valor do Canadá – um ensino consistentemente de elevada qualidade a um preço atraente num ambiente tolerante,
diversificado, seguro e acolhedor. Inclui ainda um conjunto de ações estruturadas e com a devida alocação de recursos com os países
definidos como prioritários, como o estabelecimento de programas conjuntos, a participação em eventos da área de ensino como
feiras e exposições, negociações e acordos comerciais e escritórios de recrutamento nas principais cidades dos países citados.
É interessante notar que o número de países que estão envolvidos ativamente no recrutamento de estudantes estrangeiros está a
crescer consideravelmente e inclusivamente muitos países que tradicionalmente só exportavam estudantes, consolidaram os seus
sistemas de ensino superior e agora são importadores. São exemplos a Coreia do Sul e o México e - em menor medida - a Rússia,
Taiwan, a Tailândia, o Brasil, a Argentina e o Chile (Becker & Kolster, 2012).
Do ponto de vista das instituições de ensino superior, e no nível de decisão organizacional, um número significativo de instituições
europeias, sobretudo as que têm longa tradição na promoção do intercâmbio de estudantes, estão a desenvolver mecanismos de
recrutamento de estudantes estrangeiros, motivadas por fatores económico-financeiros ou de mercado (market-driven), ou pela
necessidade de compensar a falta de procura a nível nacional ou ainda para construir um perfil internacional e melhorar assim o seu
prestígio (Muche, Kelo, & Wächter, 2004). O desenvolvimento das estratégias de recrutamento de estudantes estrangeiros por parte
das instituições está diretamente relacionado com as práticas de marketing e branding de cada instituição e o seu posicionamento
no mercado condiciona fortemente as suas escolhas (Frolich, Brandt, Hovdhaugen, & Aamodt, 2009).
O recrutamento de estudantes estrangeiros exige assim novas competências de marketing às instituições, cuja prática é o
recrutamento de estudantes na sua zona de influência ou nas mais prestigiadas a nível nacional (Frolich et al., 2009). Naturalmente
que, numa fase inicial, as instituições recorrem aos instrumentos que lhe são familiares, em particular os meios de comunicação
(internet, jornais, publicidade, e outdoors) e a rede de conhecimentos (Binsardi & Ekwulugo, 2003; Frolich et al., 2009). No entanto,
outras estratégias de recrutamento estão a surgir. Algumas instituições recorrem a agências internacionais de recrutamento de
estudantes como uma estratégia de divulgação e recrutamento, que se estima serem cerca de 20 000 espalhadas pelo mundo
(National Association for College Admission Counseling, 2014). Estas agências podem ser definidas como empresas ou indivíduos
(agentes) no negócio de recrutamento de estudantes internacionais, cuja remuneração depende em geral do volume de estudantes
recrutados (National Association for College Admission Counseling, 2014). Outras optam por abrir os seus próprios escritórios de
recrutamento nos países definidos nas suas estratégias de internacionalização ou criar redes de antigos estudantes (Dessoff, 2009).
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O recrutamento internacional de estudantes é assim mais eficaz quando existe, a nível nacional, uma estratégia de
internacionalização devidamente articulada entre os governos e as instituições de ensino superior, como foco na captação de
talentos, suportada por uma política económica e cultural integrada e mantida de forma consistente ao longo do tempo (Becker &
Kolster, 2012).

3. IMPACTO ECONÓMICO E CONTRIBUIÇÃO PARA A INOVAÇÃO
À medida que a economia mundial se globaliza, as nações e as suas instituições estão cada vez mais conscientes do valor económico
da internacionalização do ensino superior, e vão adotando uma abordagem de geração de lucros na internacionalização dos seus
sistemas de ensino superior. O ensino superior transnacional passa a ser encarado por duas perspetivas, a da internacionalização
clássica, de cooperação entre nações e instituições, que o considera como um bem público universal, acessível e aberto a todos, e a
de competição, que o considera um bem transacionável, integrado numa economia de mercado e suscetível de se constituir num
objeto gerador de lucro (Altbach & Knight, 2007). Assim, o reconhecimento do impacto económico da internacionalização do ensino
superior no desenvolvimento de uma nação é algo que tem vindo a crescer, desempenhando o General Agreement on Trades in
Service (GATS) um papel fundamental ao instituir-se como o principal instrumento que permite capitalizar o mercado internacional
de ensino superior e promover o comércio internacional de serviços de ensino, ao estabelecer regras e procedimentos para eliminar
as barreiras ao comércio internacional (Knight, 2002).
O GATS adota os seguintes quatro modos de comercialização de serviços de ensino, denominados modos de fornecimento:
movimento de pessoas, movimento de cursos, movimento de projetos e serviços e movimento de instituições (Knight, 2006). São
exemplo de atividades de internacionalização geradoras de lucro, enquadradas pelos modos de fornecimento, o recrutamento de
estudantes internacionais, o fornecimento de cursos em regime de e-learning ou de franquia (franchising) ou o estabelecimento de
polos ou de instituições virtuais (Knight, 2003b). São sobretudo os países de língua inglesa e os da Ásia (Singapura, Malásia ou Hong
Kong) que mais se envolvem nestas atividades geradoras de lucros, e progressivamente estão a converter os seus sistemas de ensino
superior numa indústria de serviços, em parte baseado na língua inglesa (OECD, 2009). No entanto, um número crescente de países
está ciente deste potencial económico e é possível perceber na formulação das suas políticas uma natureza mais competitiva (Enders,
2004).
Os estudantes internacionais são, como argumentamos anteriormente, uma fonte fundamental da migração qualificada, e geram
benefícios significativos para a economia em propinas e em despesas relacionadas com a estadia como habitação, alimentação e
transportes, para além de contribuírem para a criação de emprego e para o aumento do turismo suportado em visitantes familiares
ou amigos (Deloitte Access Economics, 2015)E. Os estudantes estrangeiros são ainda considerados elos vitais para as relações
comerciais de um país para além dos benefícios económicos diretos para as instituições e para os países (Knight, 2003a). A receita
obtida pelas instituições com os estudantes estrangeiros é significativa para alguns países, em particular para os que adotam esta
estratégia como uma fonte alternativa de rendimento em resposta à redução do financiamento público (Jiang, 2008).
Nesse tipo de abordagem, os estudantes estrangeiros pagam a integralidade dos custos da sua formação, geralmente sem nenhum
apoio de subsídios públicos, o que em países com uma percentagem considerável de estudantes estrangeiros tem um impacto
económico significativo. As entidades governamentais entendem que, sob o efeito desta política de propinas para estudantes
estrangeiros, as instituições tendem a ter uma postura mais ativa e empreendedora no mercado do ensino superior, sobretudo se
aliada à política de redução do valor do financiamento por estudante e a um aumento da autonomia das instituições, reservando a
sua esfera de intervenção para a garantia da qualidade e da reputação do sistema de ensino superior.
Exemplos de países que revelam esta abordagem são a Austrália, a Nova Zelândia, e os Estados Unidos, para estudantes de graduação,
e o Reino Unido, a Dinamarca, a Holanda e a Irlanda, para estudantes de fora da União Europeia, porque os regulamentos da União
Europeia obrigam os países a adotar os mesmos valores de propinas para os estudantes nacionais e para os dos outros países
membros (Vincent-Lancrin, 2011).
Um interessante exemplo de abordagem pela geração de lucros é o caso da Austrália, que possui reputação internacional como um
dos principais fornecedores de ensino e formação, com um importante impacto na economia do país. O governo australiano
desenhou ativamente políticas para a internacionalização do ensino superior, suportadas no entendimento de que a presença de
estudantes internacionais garante uma maior diversidade de programas e o enriquecimento do ensino geral para os estudantes,
tanto nacionais como internacionais, promove o entendimento intercultural e as conexões vitais para a expansão dos negócios, a
dinamização das relações diplomáticas e do sector académico e da economia do país (Bradley, 2008). Em 2016, o ensino internacional
contribuiu com cerca de 22,4 biliões de dólares em receitas de exportação para a economia australiana, representando o terceiro
maior sector na exportação (a seguir ao minério de ferro e ao carvão) e suportou a criação de cerca de 130.000 postos de trabalho
(Australian Bureau of Statistics of Australian Government, 2017).
Outros exemplos são os EUA e do Reino Unido. A análise mais recente da NAFSA (Association of International Educators) mostra que
os 1.043.839 estudantes internacionais que estudam no sistema de ensino superior dos EUA contribuíram com 32,8 biliões de dólares
e suportaram a criação de mais de 400 mil empregos na economia dos EUA em 2016 270. No Reino Unido, de acordo com dados
publicados pela Universities UK, os estudantes internacionais e os seus visitantes geraram 25,8 biliões de libras para a economia do
país, e suportaram a criação de 206.600 empregos em 2015271.
A estratégia suporta-se num objetivo muito claro e ambicioso: atrair mais de 450 mil estudantes internacionais para o Canadá até
2022. Como consequência serão criados pelo menos 86.500 novos empregos líquidos para um total de 173.100 novos empregos no
Canadá sustentados pela internacionalização do ensino; as despesas internacionais de estudantes no Canadá aumentarão para mais
de 16,1 biliões de dólares; será dado um impulso anual para a economia canadense de quase 10 biliões de dólares; e serão gerados
cerca de 910 milhões de dólares em novas receitas fiscais.
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Em países mais identificados com a abordagem tradicional de entendimento mútuo, como Portugal e Espanha, podemos afirmar que
a contribuição económica da internacionalização dos seus sistemas de ensino superior ainda se encontra num estádio inicial de
implementação e desenvolvimento, não obstante estarem dados passos essenciais, a nível do planeamento estratégico nacional e
das iniciativas institucionais – em particular no território espanhol – capazes de criar o potencial necessário para que os dois países
se posicionem no futuro, de forma economicamente positiva, nos mercados mundiais específicos para os produtos e serviços que
correspondem às suas especializações nacionais, desde que sejam capazes de melhorar o nexo estratégico da sua ligação entre a
produção de conhecimento, nos seus sistemas nacionais de ensino superior e empresariais, com a criação do ambiente propício à
inovação, em particular através da captação e do acolhimento do talento nacional e internacionalmente disponível (Sousa, Palacios,
& Martínez-Azúa, 2015).
A inovação é um processo de natureza socioeconómica e, cada vez mais, política, de considerável complexidade, que envolve diversos
stakeholders com motivações diferenciadas, e os seus resultados económicos são mensuráveis apenas no médio e longo prazo,
enquanto alguns resultados intercalares, como publicações e patentes, podem ser mensurados num prazo relativamente curto (Act
by COTEC, 2015).
É hoje bem aceite que a inovação é um catalisador essencial do crescimento económico, do desenvolvimento e da qualidade dos
empregos, e há evidências claras de que é cada vez mais internacional, decorrente da crescente mobilidade de estudantes,
professores e investigadores - que estimulou o intercâmbio internacional do conhecimento - do acentuado aumento das publicações
científicas de coautoria internacional e de um número crescente de patentes com a participação de inventores de mais do que um
país (World Intellectual Property Organization, 2011). Em 2011, a The Royal Society (2011) avalia em mais de 7 milhões os
investigadores em todo o mundo que todos os anos publicam em mais de 25 mil revistas científicas e o investimento em Investigação
e Desenvolvimento (I&D) de mais de 1000 biliões de dólares americanos (45% de aumento desde 2002). Os sistemas de inovação são
apoiados por este vasto número de investigadores, que trabalham em instituições do seu país ou fora do seu país de origem, e assim
contribuem, de forma global, para o avanço do conhecimento e disseminação de novas ideias.
Adicionalmente, as colaborações e as parcerias entre instituições de diferentes países em projetos de investigação são cada vez mais
a forma mais eficiente de gestão dos recursos humanos e financeiros, especialmente em áreas científicas que exigem instrumentação
ou instalações especializadas (World Intellectual Property Organization, 2011).
Em termos de desempenho de um sistema de inovação, o desafio da internacionalização implica a remoção de falhas e rigidez dos
sistemas, melhorando a colaboração entre os setores público e privado, e uma especial atenção nas disposições relativas à tributação
e aos direitos de propriedade intelectual. A internacionalização dos sistemas de inovação reforça igualmente o papel do ensino e da
formação, tendo especial impacto a abertura de escolas internacionais e o aumento de cursos e programas com currículos
internacionais, o que implica investimento não só no ensino mas também na formação dos investigadores, aumentando as suas
competências individuais para as atividades internacionais (Science and Technology Policy Council of Finland, 2003). Trata-se de
realizar um esforço sistemático para desenvolver os catalisadores da inovação, não apenas limitado ao cenário nacional e à
cooperação internacional tradicional, mas alargado à internacionalização a nível dos sistemas e das instituições nacionais de I&D
(Science and Technology Policy Council of Finland, 2003).
A chave para a inovação regional é assim o desenho de uma estratégia de desenvolvimento de capital humano, de I&D e de uma
infraestrutura institucional, suportada por uma interação articulada entre as instituições de ensino superior, o setor empresarial e o
governo (modelo triple helix) (Etzkowitz, 2013). Recentemente, alguns autores consideraram a colaboração internacional no fluxo de
conhecimento dentro do sistema de inovação como o quarto elemento da Hélice, o que possibilita a integração entre os níveis
nacional e internacional (Mêgnigbêto, 2015). As relações internacionais de coautoria cresceram exponencialmente nas duas últimas
décadas (Leydesdorff & Sun, 2009), e um dos mais significativos efeitos é a diminuição da importância da tradicional classificação dos
países em centrais ou periféricos, potenciando assim novas oportunidades principalmente para os países periféricos (Karlsson, 2006).
O hub de inovação de Silicon Valley é um exemplo de como uma das instituições de ensino superior mais internacionalizadas do
mundo - a Universidade de Stanford - e um conjunto de políticas de apoio por parte do governo dos EUA, tiveram um papel
fundamental para que a região se tornasse um centro internacional de inovação, no qual o desenvolvimento e a atração de capital
humano de várias nações se tornaram o fator mais importante para o seu sucesso (Etzkowitz, 2013). A tendência é a propagação
destes hubs e embora Silicon Valley ainda se configure como o principal hub mundial de inovação, começa a ter que enfrentar um
crescente número de novas iniciativas noutras regiões do mundo - entre 2015 e 2016 abriram 67 em 20 países - sobretudo em países
da Ásia e da Europa, como Singapura, India, Austrália ou o Reino Unido (Capgemini Consulting, 2016).
Para que se possam constituir como centros importantes de inovação, as nações necessitam de criar as condições para que possam
incorporar os resultados da I&D, independentemente do local onde estes foram obtidos, o que significa a promoção da colaboração
e da participação em actividades de natureza internacional de modo a que possam partilhar e aprender com a excelência científica
global. Em conjunto, governos, instituições de ensino superior e empresas devem desenvolver estratégias articuladas que fortaleçam
o apoio ao desenvolvimento da I&D de natureza internacional e colaborativa (The Royal Society, 2011).

4. CONCLUSÕES
A expansão da globalização, com impacto no ordenamento económico e geopolítico mundial, a nível do denominado mundo
ocidental e outras sociedades em desenvolvimento do globo, determinaram um papel central para as instituições de ensino superior
que se viram coagidas a alterar a sua missão de construção cooperativa do conhecimento científico, e a assumir um papel
determinante no modo económico global atual, assente na disponibilização competitiva do conhecimento como fator essencial da
inovação para a colocação no mercado global de novos produtos e serviços que concorrem para o acesso a uma vida melhor por
parte dos cidadãos. Falamos da inovação ao serviço do desenvolvimento regional.
Este é o racional que determina que alguns países e instituições pensem estrategicamente os seus sistemas de ensino superior, em
particular a sua internacionalização, conferindo ênfase à captação dos melhores estudantes estrangeiros, políticas que só terão efeito

852

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
no quadro de uma estratégia nacional com este objetivo. Adotam uma abordagem de migração qualificada, oferecendo-lhes
condições para desenvolverem os seus estudos e motivando-os para a permanência no país de acolhimento após a conclusão desses
estudos, contribuído com o seu talento para o sistema nacional de investigação e de inovação. A captação destes estudantes para a
posterior permanência no país, contribuindo com o seu talento para o sistema nacional de inovação enquanto migrantes qualificados,
introduz uma capacidade competitiva dos países de acolhimento no mercado global que, por si, e apenas com os seus recursos
próprios, seria atingida de forma mais demorada e difícil.
Noutros países, à estratégia anterior são adicionadas motivações de natureza económica e a abordagem à internacionalização faz-se
pela geração de lucros, com os estudantes estrangeiros a contribuírem de modo significativo para a economia local – e para as
instituições nacionais de ensino superior – através da comparticipação económica em matérias como propinas e gastos inerentes à
sua estadia, alojamento, alimentação e lazer. Adicionalmente, algumas instituições alargam as suas actividades de
internacionalização ao fornecimento de cursos em regime de e-learning ou de franquia e estabelecem polos ou instituições virtuais
noutros países, com o objetivo de aumentar as suas receitas.
Naturalmente que estas estratégias determinam a capacidade de articulação entre as instituições de ensino superior, os governos e
os sistemas de produção nacionais sem a qual esta colocação competitiva e desenvolvimentista nos mercados mundiais não poderá
ser atingida. Neste contexto, a internacionalização do sistema de ensino superior pode constituir-se como uma poderosa alavanca
da inovação e do desenvolvimento do território.
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RESUMO
Após o centralismo tributário da ditadura militar (1964-85), a Constituição de 1988 abriu espaço para uma maior autonomia dos
Estados brasileiros na gestão de seus impostos. Em 2005, o Estado do Rio de Janeiro reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços nos municípios de fronteira. Tem-se por hipótese que tal redução implicou efeitos negativos na indústria
de Além Paraíba, município de Minas Gerais, fronteira com o Estado do Rio. Por meio de levantamento de dados e aplicação de
questionários, a pesquisa avalia o impacto da Guerra Fiscal nas empresas do município.
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ABSTRACT
Unfortunately, derelict landscapes and terrain vague, at an urban scale, are still a well-established reality across developed countries.
If a tour is carried out, particularly, within European territories it is possible to verify that a significant amount of those derelict
landscapes is located in border areas or in transition spaces. A possible answer for the issue may lay on the fact of the complex
bureaucratic process related to the reclamation of those areas – once usually are shared by two, or more, sovereign territories with
consequently different land policies, leading to an increase in reckless management of those spaces. Through the study of European
transition areas, such as Portugal-Spain, Italy-Switzerland, France-Monaco, among many others, it was being possible to analyze and
assess those spaces by applying scientific methods and tools – Territorial Impact Assessment (TIA) or Geographic Information Systems
(GIS) analysis. Throughout the research, it is possible to determine, once more, that transition areas presenting a considerable
amount of derelict lands. Cross-border cooperation (CBC) projects and strategies seem to be the best solution to approach those
territorial issues, and also correctly reclaim their derelict lands, since as proved with the present research they foster connectivity,
cooperation and development of transition areas.
Keywords: Cross-border cooperation (CBC); Derelict landscapes; Land reclamation; Redevelopment; Transboundary areas.

1. INTRODUCTION
The European policies debate on the development of derelict territories in the past years has been moving away from discussions on
the need to compensate “natural handicaps” and develop a special policy or instrument “per handicap/specificity”. In this regard,
the European Spatial Planning Observatory Network (ESPON) as lead several territorial studies enabling the development of specific
territorial patterns with certain geographic specificities – i.e. coastal areas, islands, mountains, and/or sparsely populated regions;
sending a key messages for policy-makers regarding the need to design and implement development strategies specifically tailored
to the needs of those places. Such policies, briefly present the main territorial observations on territorial development patterns on
the above-mentioned geographic specificities in which derelict landscapes generally belong to transboundary areas (Turner, 2007;
Champion, 2008; ESPON, 2017).
Several studies reveal a wide diversity within European border regions, which are usually characterized by geographic specificities
fostering the support of the development of such places with their specific policies. In this regard, supporting integrated asset-based
development strategies that respect territorial challenges and opportunities is considered as a worth strategical approach. At the
same time, there is a need to assess the potential impacts along EU, as well as the national and regional policies on the development
of border areas. The policy frameworks developed for derelict landscapes on transboundary areas should be territorially sensitive –
i.e strengthening specific territorial potentials; fostering the implementation of tools that support integrated solutions and encourage
multi-level governance and even multi-fund approach. The results of applying integrated territorial investments in the framework of
EU Cohesion policy and community-led local development in the framework of EU Rural development policy will offer the basis for
discussion on opportunities and needs to develop and upgrade these tools, through shaping new policies (Froment and Wildman,
1987; Fischer and Lindenmayer, 2007; Copus, and de Lima, 2014, ESPON, 2017). However, concerning to border areas, and due to
their inherent legislative and bureaucratic conflicts, the intervention in these areas is more complex. Still, and taking into account
previously developed projects and strategies of cross-border cooperation (CBC) in European territory it is possible to identified that
the definition of common master plans and common objectives are critical issues to achieve the desired territorial success (Castanho
et al., 2016; 2017).
Additionally, recent studies have put forward some noteworthy ideas highlighting that it is possible to establish a positive correlation
between CBC processes and increasing redevelopment of degraded border areas, with special focus on the reclamation of derelict
landscapes fostering soil reuse and redevelopment. These ideas may be disaggregated into a set of research questions, namely:
Which are the critical elements that should be considering in the of redeveloping derelict landscapes? Which are the patterns and
tendencies of derelict landscapes redevelopment in European territory? What processes lead to the marginalization of these
territories and how can this process be reversed? How can derelict landscapes explore their territorial potentials, fostering
competitiveness, creating jobs and improving the life´s standards? How have derelict landscapes been integrated in the EU regional
policy agenda and cohesion policy?
According to ESPON GEOSPEC (2013), main territorial evidence for territories with geographical specificities are identified, such as: i)
diversity on socio-economic dynamics; ii) several fluctuations on demographic patterns; iii) standardized by low economic
performance; iv) dependency of the primary sector; v) high vulnerability to climate changes; vi) poor accessibility, mainly in islands
sparsely populated areas and mountains; vii) maritime accessibility are critical to improve goods transactions, particularly in Islands
areas; viii) NUTS 3 territories presents more limitations.
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2. LITERATURE REVIEW
It is almost impossible to talk about territorial development on cross-border areas using multi-thematic frameworks, without
mentioning the ULYSSES Project, focusing it was in fact the first research to consider a multi-thematic approach to territorial
development in Cross-Border Areas (CBAs) this project using research results from ESPON, as a yardstick for cross-border spatial
development planning project, was an experimental and innovative project supported by 18 European border and cross-border areas.
The project performed six comprehensive and multi-thematic cross-border territorial analyses in border regions along Europe (Tapia,
Wolf, & Chilla, 2013), focusing on the main topics of EU territorial agendas (EC, 2001; EC, 2007; EC, 2011), namely (i) cross-border
polycentric development, (ii) patterns of urban/rural relationship, (iii) levels of accessibility and connectivity, (iv) effects of
demographic change and the level of attainment of (v) Lisbon/Europe 2020 and (vi) Gothenburg objectives. The first four topics
focused the territorial profile and the two last ones CBA territorial performance. Territorial performance is referred to the capacity
of border regions to achieve the Lisbon/EU 2020 (which objectives focus on competitiveness and growth) and Gothenburg strategy
goals (which agenda stresses sustainable development and environment protection) (Feliu et al., 2013).
Moreover, border areas have been widely studied as peripheral, non-core regions in order to ascertain how these regions could
overcome their locational disadvantages and turn them into competitive advantage by engaging in cross-border relations and
exchanges (Makkonen and Williams, 2016). These issues have been scrutinized by Hansen (1997) and Van Houtum (2000) who had
assessed the classic theories - including location theory and the growth pole literature, concluding that even if the literature
emphasizes the fragile and threatened nature of border regions, it recognizes that a stable frontier can also have advantages for the
economies of the adjacent regions. In this regard, recently scholars have been inspired by the ‘debordering’ processes on EU internal
borders and studied demographic patterns of border regions across Europe (Amilhat, 2014; van Houtum, and Eker, 2015). Also,
Brakman et al. (2012) has studied how the EU integration has affected the distribution of population in cities and regions along
national borders. These results revealed that the EU integration process has a positive effect on the population growth along
borderlands. However, border areas remain poor performers compared to more central regions, and even the positive effect of the
EU integration process is not sufficient to reverse the relative decline of the population in border areas. Still, Sohn and Stambolic
(2015) have also scrutinized the urban development of European border regions, and confirmed that competitive urban centers can
be developed in border regions.
In this regard, ESPON has published a wide range of exciting reports providing valuable territorial evidence for future territorial
cooperation initiatives, such as: TerrEvi; ATTREG; GEOSPECS; ARTS.
According with the ESPON GEOSPECS Project report (2013): “The quality of natural landscape does not only concern environmental
issues but affects many thematic fields. As a green and healthy environment is an important part of the regional quality of life, it can
influence people’s mobility when choosing a new primary centre of interest and living. On the other hand, attractive and sound
landscapes also enhance positive image of regions as tourism destination and therefore affect travel patterns”.
Regarding the quality of the natural landscape, the share of classified NATURA 2000 sites emphasizes the potential attractiveness of
many rural and peripheral regions, although important urban regions like Madrid, Marseille and Rome, and intensely developing
tourism in regions like: Canary Islands, Madeira Island and the southern French and Spanish coast (ESPON, 2013; Chapman, 2015;
Castanho et al., 2016; Weyant, 2017), continue to attract increasingly more visitors and residents.
Within the Atlantic Area, no region shows a share of > 60%. Regions showing highest shares, i.e. 40-60%, are Algarve, Aquitaine and
Cantabria. Most regions on the Iberian Peninsula show values between 20 - 40%. In most regions, less than 20% of these area are
NATURA 2000 sites, especially in France, United Kingdom (except Scottish Highlands and Islands, and Northern Ireland) and Ireland.
Therefore, a north-south divide becomes apparent. Regions in Spain, Portugal and southern France show higher values, while Ireland,
the UK and northwest France indicate lower values (ESPON ATTREG project, 2013).
In this regard, will be briefly analyzed territorial features and indicators, the urban-rural typology, rural-urban relationships and the
rural-urban meta-narrative, in the following.
2.1. Territorial features and indicators
Territorial features of the case studies areas comprise a wide range of development opportunities and challenges. Territorial
cooperation programs are seen as catalyst for changes on the development of cross-border and transnational territories in Europe.
Some of the factors are analyzed by European wide data sets concerning the areas of the cooperation region. From a European
perspective the case studies areas comprise mainly remote regions, some of them are rural or intermediate character (in-between
urban and rural). One of these concerns lay on the low urban potential for strengthening cross-border functional areas.
Besides a wide range of standard indicators frequently used in the context of European regional policies, ESPON has established
several indicators which emphasize territorial dimension allowing to define which are the preconditions to develop certain area
(Dijkstra and Poelman 2008; Copus and Noguera, 2010; EDORA, 2011; Copus et al, 2011; ESPON, 2013).
2.2. Urban-Rural Typology
Developed by Dijkstra and Poelman (2008), the Rural-Urban meta-narrative draws together several similarities with migration
processes, rural urban relationships, access to Service of General Interest (SGI), agglomeration (or its absence), and highlights the
cumulative process which leads to disparities between accessible and remote/sparsely populated rural regions.
Four types of (non-urban) regions are distinguished, namely: Intermediate Accessible; Intermediate Remote; Predominantly Rural
Accessible; and Predominantly Rural Remote (Farinós Dasí et al. 2006; Faludi, 2009; ESPON, 2013).
2.3. Rural-Urban Relationships
This issue should be viewed from several perspectives and contexts. Urban areas and rural hinterlands are not discrete spaces, they
overlap and interlink in a complex system of economic and social interactions – i.e. commuting, service provision patterns, leisure
and recreation linkages, among many others (Gade, 1991; 1992; Freshwater, 2000).
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Administrative boundaries have variable relationships to urban and rural areas. While regions that contain urban core and rural areas
generally have by far more political weight, leading to complex issues in terms of policy design, very often, providing no separate
institutional advocacy relating to rural needs and potential.
In the current policy context urban and rural areas, specifically the ones associated to governance structures are more likely to see
themselves as competing for scarce resources than cooperate for the benefit of rural areas (OECD 2006; 2009; Shucksmith, 2010).
2.4. The Rural-Urban Meta-Narrative
According to the ESPON European Development Opportunities for Rural Areas report (2011), urbanization, counter-urbanization and
commuting are pivotal drivers of the Rural-Urban metanarrative, where it is also said that: “As a result of these flows, many accessible
rural areas experience “accumulation” of resources and development assets, and acquire an economic structure increasingly similar
to that of nearby urban regions. By contrast other rural regions, especially in the more remote parts of the EU are still being “depleted”
of population and economic activity through cumulative, self-perpetuating, cycles of decline”.
Rural-Urban meta-narrative also lay on the concept of peripheral lands; which incorporates two main causal elements; distance from
sources of goods and services, and an absence of agglomerative economies (Copus, 2001). Peripherally, is thus viewed as a
consequence of the location of a region in relation to all other regions, and their economic size/importance. In fact, according to this
perspective, it is quite simply, a region which is close to centres of economic activity will have a range of advantages over one which
is located further away, and vice versa (Talbot, Thompson and Ward, 2008; ESPON, 2013; EDORA, 2013).

3. METHODOLOGY
The performed study required the use of several methods throughout the research, including indirect and direct research methods
and tools, and considering a methodological approach divided in four main phases ending with the identification of soil reuse and
redevelopment (figure 1).

Figure 1. Used methodology.
Looking to classify the land typology as well as to define some critical indicators to analyze those territories, we considered the use
of two specific methods (urban-rural typology and multimodal potential accessibility) that will be further describe.
3.1. Urban-Rural Typology
Regarding to urban-rural typology, the first step consists into the classification of all “local units”; 6 within each NUTS 3 region as
urban or rural, using a criteria of population density of 150 inhabitants per square kilometer. Predominantly Urban (PU) regions are
those in which less than 15% live in local units which are rural. Intermediate regions are defined as those in which between 15% and
50% live in rural local units. Predominantly Rural (PR) regions have more than 50% of their population living in rural local units. Each
of these three categories are further divided into accessible and remote groups. According to Dijkstra and Poelman (2008): “A region
is placed in the accessible group if more than half of its residents can drive to the centre of a city of at least 50 000 inhabitants within
45 minutes. Conversely, if less than half its population can reach a city within 45 minutes, it is considered remote.”
3.2. Multimodal potential accessibility
Aiming to provide an overview of the degree of connection between European regions, potential multimodal accessibility synthesizes
indicators specific for each travel mode in part (road, rail and air) (Ribeiro and Silva, 2010; Rossetti, 2014; Vulevic 2016; Castanho et
al., 2017).
At EU level, potential multimodal accessibility captures a spatial architecture articulated according to core - periphery model. Road
and rail networks are the main responsible for concentrating high values of potential accessibility in the central part of the EU, while
in the peripheral areas of EU space, multimodal accessibility is declined primarily based on air accessibility, the only one able to
provide fast connections to such regions. The main challenge for the program is to respond to natural barriers that hinder the mobility
of goods and people. This can be improved by strengthening connections, so important in channeling north-south economic flows
and for the process of increasing territorial cohesion in Europe and can be the main challenge for the new programs and strategies
to respond to natural barriers that hinder the mobility of goods and people (ESPON, 2013).

4. CASE STUDY APPROACH
The present point of the study aims, briefly, to describe three case studies in which derelict lands were redevelop constituting good
example of sustainable growth in transboundary areas along European territory.
4.1. Portugal – Spain, Euro-city Elvas-Badajoz-Campo Maior
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Figure 2. Case study location in the Iberian territory.
The study area is located within cities of Elvas, Badajoz, and Campo Maior at the confluence of the Rivers Caia and Guadiana (Nunes
et al., 2015). There, is an irrigation area, with consequently agricultural fields but also a large amount of derelict land is present
(figures 3 and 4). Those lands are evidenced when the Elvas´ Master Plan evolves opposite to the border with Spain. However, the
Spanish city of Badajoz, even if sprawling in a lot of directions, actually is growing towards the Portuguese city. Nevertheless, this
issues gains greater emphasis when the cities belong to a CBC project and also have been established the Euro-city Elvas-Badajoz
since 2013 (Castanho et al., 2017), enlarged to Elvas-Badajoz-Campo Maior in 2015 (CM-Campo Maior, 2017), this region presents a
lot of derelict land, that has been progressively redeveloped and reclaimed through CBC Projects which have fostered not only
agriculturally development but also the reuse of several derelict infrastructures with significant impact at regional and national level
as is the case of the logistic hub located on the border area.

Figures 3 and 4. Examples of derelict land on the border area of the Euro-city Elvas-Badajoz-Campo Maior.
4.2. Italy – Switzerland, the Lombardi Region

Figure 5. Case study location in the Italian-Switzerland territory.
This region, composed by mountains, rivers, irrigation and agricultural fields, also possesses a substantial of derelict lands (figures 6
and 7). Being a transboundary area, is ruled by EU cooperation policies and strategies. As an example, the Interreg program will invest
in social and health infrastructure in order to promote social inclusion and reduce the differences in health conditions among different
sectors of the population. It will also enhance the institutional and administrative cooperation, aiming at improvements in the
relationship between citizens and institutions (Interreg, 2017). Facing this region similar challenges has the Portuguese-Spanish
region, according to ECOLEX (2003): “The Region promotes and makes rules concerning land reclamation and irrigation, particularly
looking at the following objectives: (i) the rational utilization of water resources, (ii) ensuring supply of water, (iii) quantitative and
qualitative protection of water intended for irrigation”.
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Figures 6 and 7. Examples of derelict land on the border area of Lombardi region.
4.3. Monaco – France, the Alpine space

Figure 8. Case study location in the French territory.
The natural corridor between the Mediterranean Sea and the Southern Alps is densely populated and is crossed by important
movements of population and goods. The city-state of Monaco, despite its extremely small size, is a very attractive urban pole for
travellers crossing its borders. On the other hand, Nice is among the five most populated cities in France and is the capital of the
department of the Maritime Alps. Being a transition area, same problems are faced in this case study, has in the previous cases – a
significant amount of derelict land (figures 9 and 10). However, here not only those lands are the target of the reclamation, Monaco
is now carrying out an ambitious project to on a €2 billion operation to claim six hectares (15 acres) from the sea (The Telegraph,
2016).

Figures 9 and 10. Examples of derelict land on the border area of French-Monaco region.
4.4. Performed TIA analysis results, urban-rural typology and multimodal potential accessibility
Aiming to summarize the results of the Territorial Impact Assessment (TIA) (Table I) and the performed urban-rural typology and
multimodal potential accessibility (Table II) on the case studies, two tables are shown as following.
Table I – Summary of the case study TIA data.
CASE STUDY

Population

Elvas
Badajoz
Como
Chiasso
Monaco
Nice

23 000
152 000
85 000
9 000
37 000
345 000

Distance
between
cities (Km)

Strategy of territorial
development

Border
typology

15

European Territorial
Strategy (ETE)

5

Interreg V-A

Schengen
Area
Schengen
Area
Schengen
Area

15

Nice Côte d´ Azur
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Languages
Portuguese,
Spanish
Italian,
Swiss
French

Currency
EUR
EUR
Swiss Franc
EUR

GDP/capita
(million
euros)
10 500
16 200
25 000
40 000
51 500
28 000
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Eurostat, 2016; UN, 2013.

Table II. Territorial factor of interest in cross-border area and transnational territories in Europe, two standard indicators: rural-urban
settings and accessibility.
Indicators

Urban-rural setting
Predominantly urban
Intermediate accessible
Intermediate remote
Predominantly rural accessible
Predominantly rural remote
Territorial characteristics of the case studies areas by indicators
Elvas
Predominantly rural remote
Badajoz
Predominantly rural remote
ComoPredominantly urban
Chiasso
Intermediate accessible
MonacoPredominantly urban
Nice
Predominantly urban

Multimodal accessibility

Categories

Above of average
Average
Below of average

Below of average
Below of average
Average
Below of average
Average
Above of average

6. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Throughout the present research, it is possible to determine that transition areas present a considerable amount of derelict lands.
Particularly in the cases of the Euro-city Elvas-Badajoz-Campo Maior and in the Lombardi Region in which the problems are generally
associated to the presence of derelict soils situation that is more obvious than in the Monaco-Nice area in which the main problems
are related to the increasing of population and the consequent need to reclaim derelict border areas. It can be explained not only by
the different land use legislation and frameworks used in the areas – but also with the the fact that in Monaco-Nice the soil is mainly
urban, and the territory is overcrowded, which leads to a significant demand regarding soil use, and also regarding derelict land
reclamation where the social-economic analysis plays a key role. The performed territorial impact assessment enables us to conclude
that, as expected the Monaco-Nice Region is by far the one with the great GDP/per capita), still this condition does not this region
has less problems in terms of redevelopment, considering CBC, since high differences in GDP/per capita between the cities that aim
to cooperate, constitutes very often a significant obstacle to cooperation and thus to the redevelopment of these landscapes. In the
Lombardi Region, even if land reclamation and redevelopment strategies have already taken place, it seems not enough. In fact, there
is still not established a comprehensive CBC strategy, which is believed to be the best way to correctly promote the reclamation of
the derelict lands in these territories.
Still, and analysing urban-rural typology and multimodal potential accessibility of the assessed regions, it is possible to verify that the
Portuguese–Spanish border area (Elvas-Badajoz-Campo Maior) is defined as a predominantly remote region. In comparison, the
Italian territory of Como is mainly urban regions and Chiasso is intermediate, close to a city. By the other hand, Monaco and Nice are
predominantly urban with average and above average values for multimodal accessibility.
These aspects are of utmost importance for the potential to redevelop derelict land on transboundary areas, not only because they
encompass significant factors of diverse nature (social, economic and environmental) that might work as catalysers for
redevelopment.
In conclusion, it is possible to say that new models, should be taking into account for further developing the discussion about the
challenges and opportunities of CBC as catalyst for land redevelopment.
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RESUMO
O objetivo desta investigação foi mostrar em que medida a problemática da heterogeneidade industrial encontra-se enraizada nas
estruturas econômicas multiescalares regionais, em especial, no Centro-Oeste brasileiro no período de 2000 a 2010. Para tanto,
foram utilizados os recursos técnicos da pesquisa bibliográfica e adotou-se o método analítico, descritivo e estatístico. Os resultados
encontrados demonstram que, em nível regional, para os anos de 2000 e 2010, há uma forte heterogeneidade entre as regiões Norte,
Nordeste, Sul e Sudeste. Esse mesmo padrão também é encontrado para as Unidades da Federação (UFs) e para as microrregiões e
municípios do Centro-Oeste. Por fim, pela análise do índice de crescimento da produtividade do trabalho constata-se que aqueles
municípios que apresentaram valores de índices de produtividade do trabalho superiores às médias estaduais encontram-se em
porções específicas dos territórios dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Palavras-chave: heterogeneidade industrial; produtividade do trabalho; Centro-Oeste.
JEL: R11, O470, O140

INDUSTRIAL HETEROGENEITY. A LOOK BEYOND THE BRAZILIAN REGIONS: THE CASE OF THE CENTRAL WEST BRAZILIAN
ABSTRACT
The purpose of this research was to show to what extent the problem of industrial heterogeneity is rooted in multi-scalar regional
economic structures, particularly in the Brazilian Midwest from 2000 to 2010. Therefore, the technical features of the literature were
used and adopted the analytical descriptive and statistical method. The results show that, at the regional level, for the years 2000
and 2010, there is a strong heterogeneity between the North, Northeast, South and Southeast. This same pattern is also found for
the Federation Units (FUs) and the micro-regions and municipalities in the Midwest. Finally, the analysis of labor productivity growth
rate notes that those municipalities that showed labor productivity index values higher than state averages are in specific portions
of the territories of the states of Goiás, Mato Grosso and Mato Grosso southern.
Keywords: industrial heterogeneity; labor productivity; Midwest.
JEL: R11, O470, O140

1 INTRODUÇÃO
A problemática da heterogeneidade estrutural e produtiva ganha corpo nos trabalhos da CEPAL, sobretudo, a partir do trabalho de
Aníbal Pinto sobre a Natureza e Implicações da Heterogeneidade Estrutural da América Latina. Adicionando aos trabalhos de Raul
Prebisch, Celso Furtado e outros mais, aprofundou-se na compreensão do subdesenvolvimento, o qual é reflexo de economias que
se modernizaram em momentos históricos que o capitalismo era conduzido pelos capitais oligopólios e o desenvolvimento
tecnológico não se difundia de forma simétrica entre os países centrais e periféricos.
É nesse ambiente de discussão que surge a proposta de esse trabalho. O objetivo do texto é mostrar em que medida a problemática
da heterogeneidade industrial encontra-se enraizada nas estruturas econômicas multiescalares regionais brasileiras no período de
2000 a 2010, mas discutindo um caso especifico, não único, da heterogeneidade industrial nas microrregiões e municípios do CentroOeste. Nesse sentido, trabalha-se com a hipótese derivada dos trabalhos de (Bárcena et al.: 2010); (Cimoli et al.: 2005), (Kupfer e
Rocha: 2004), (Porcile, Yamila e Catela: 2012), (Cavalcante e Negri: 2014), (Squeff e Nogueira: 2013) e (Nogueira et. alli: 2014) que
destacam que a estrutura industrial brasileira é marcada por uma forte heterogeneidade estrutural. Para tanto, a proposta de esse
trabalho é verificar se esse padrão de heterogeneidade industrial também está se objetivando nas estruturas industriais nas múltiplas
escalas regionais brasileira e, particularmente, no Centro-Oeste.
Para tanto, o trabalho está estruturado em 3 seções. Na primeira seção o objetivo é apresentar de forma sucinta o debate existente
entre as duas correntes do pensamento econômico sobre a questão da estrutura produtiva e o progresso técnico. Na segunda seção
do trabalho procura apresentar o delineamento metodológico da pesquisa. Por fim, a última seção faz uma análise da questão da
heterogeneidade industrial para além das regiões brasileiras, mas tendo como foco central a região Centro-Oeste.

2. A HETEROGENEIDADE PRODUTIVA NAS ESCALAS REGIONAIS
O problema central da heterogeneidade estrutural e industrial em economias marcadas pelo subdesenvolvimento, como no caso
brasileiro, decorre da forma que o país se posiciona na divisão internacional do trabalho que, por si, condiciona a propagação de
forma assimétrica do progresso técnico entre os agentes econômicos, entre setores e entre regiões.
Nesse sentido, a heterogeneidade na estrutura industrial de países subdesenvolvidos como o Brasil é marcada por “(...) diferenças
de produtividade do trabalho [que] são muito elevadas” (Porcile, Yamila e Catela, 2012:2). Entre as regiões brasileiras observa-se que
há também a reprodução de esse padrão destacado.
Gráfico 01: Regiões brasileiras: Produtividade do trabalho 2000 e 2010
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Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.

Em 2000, a economia brasileira encontrava-se em uma situação macroeconômica complexa devido à crise cambial que aconteceu no
início de 1999. A política econômica era conduzida dentro dos parâmetros estabelecidos pelo tripé: a) câmbio flutuante, b) superávit
fiscal e c) regime de metas de inflação. O produto interno bruto a preço de mercado apresentou uma variação real de 0,25% a.a., em
1999, recuperou-se, em 2000, para 4,31% a.a. e, em seguida, reduziu para 1,31% a.a. (2001). Portanto, a expansão do produto total
e, consequentemente, do emprego encontravam-se sobre forte influência de uma política econômica contracionista que afetou a
dinâmica econômica regional.
Nesse sentido, dada a estrutura industrial regional, observa-se, para o ano de 2000, a região Sudeste foi aquela que apresentou a
maior produtividade do trabalho entre as regiões brasileiras. Seus valores foram quase 100% superiores aqueles encontrados para a
região Nordeste, 76,6% acima dos valores verificados na região Centro-Oeste, 45,2% maiores que os da região Norte e 29,2%
superiores aos encontrados para a região Sul.
Em 2010, a conjuntura econômica foi estimulada pela política econômica do governo federal em decorrência da crise financeira
proveniente dos Estados Unidos (2008/2009) que contaminou o sistema financeiro nacional dificultando a expansão do crédito no
país. Para incrementar a demanda agregada, o governo federal expandiu o crédito por meio dos bancos públicos, criou programas
para estimular a construção civil como o programa Minha Casa Minha Vida e expansão do salário mínimo. Essa estratégia do governo
federal favoreceu a expansão do produto nacional e regional. Em 2010, a variação real do PIB a preços de mercado foi 7,53% a.a.
No caso da produtividade do trabalho, no ano de 2010, a região Sudeste apresentou uma produtividade pouco maior que 95%
daquela encontrada para a região Nordeste, quase 55% maior da verificada para a região Centro-Oeste, quase 37% maior daquela
obtida para a região Sul. Entretanto, observa-se que a produtividade da região Sudeste vis-à-vis a região Norte apresentou uma ligeira
redução, ou seja, a produtividade do trabalho no Norte ficou acima em 1,1% daquela encontrada no Sudeste. No entanto, é
importante relativizar esse movimento da produtividade do trabalho na região Norte, dado que, nessa região há uma concentração
de empresas na indústria extrativa.
Possivelmente, essas empresas foram puxadas pelo ciclo expansivo de commodities que acabaram afetando, assim, a produtividade
do trabalho nesse setor econômico. Grosso modo, esses dados indicam que a heterogeneidade na estrutura industrial regional
brasileira se mantém, pois, as diferenças de produtividades do trabalho entre as regiões brasileiras são elevadas, porém os dados
indicam que há um ligeiro movimento de redução no grau dessa heterogeneidade industrial entre as Unidades da Federação.
No entanto, é importante ressaltar que não houve alterações significativas na estrutura e na composição do setor industrial regional
brasileiro, visto que, no período de 2000 a 2010, a região Sudeste continuou como aquela que apresentou o maior valor adicionado
e pessoal ocupado entre as regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O fato que, possivelmente, se objetivou foi uma alteração
no grau da heterogeneidade industrial entre os entes federativos do país. Quiçá, a alteração na posição da região Norte, em termos
de produtividade do trabalho, decorre da intensidade do crescimento do valor adicionado e pessoal ocupado existente entre as duas
regiões, os quais foram alavancados pelo ciclo expansivo de commodities. A região Norte apresentou um incremento de 281,1% no
valor adicionado e 34,2% do pessoal ocupado, ao passo que, esses valores para a região Sudeste foram de 130,7% e 19,2%,
respectivamente.
Como apontado por (Cavalcante e Negri, 2014)
É razoável supor que a maior presença da indústria extrativa mineral (intensiva em recursos naturais e em capital e pouco intensiva
em mão de obra) eleve os níveis de produtividade do trabalho no setor secundário em estados como o Pará e o Rio de Janeiro,
exemplo. Além disso, a maior presença de setores mais dinâmicos (como a fabricação de equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos) ou mais intensivos em capital (como a fabricação de produtos químicos) tende a elevar os níveis médios de
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produtividade da indústria em estados como o Amazonas e a Bahia. Por outro lado, estados cuja indústria é mais tradicional e menos
intensiva em capital ou cujo parque industrial é mais antigo têm menores níveis de produtividade do trabalho. Isso provavelmente
ajuda a explicar por que São Paulo ocupa apenas a oitava posição no ranking de produtividade do trabalho na indústria. (Cavalcante
e Negri, 2014: 163-164)
Gráfico 02: Unidades da Federação: Produtividade do trabalho 2000 e 2010

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.

Em nível estadual, os dados indicam a persistência do mesmo padrão de heterogeneidade na estrutura industrial que foi encontrado
entre as regiões nos anos de 2000 e 2010. Para verificar esse fato, adota-se o estado de São Paulo como parâmetro de comparação
com as demais unidades da federação. Essa escolha se justifica porque São Paulo é considerado “(...) o maior estado industrial do
país (...)” (Cano, 2008: 229).
Em 2000, a produtividade do trabalho de São Paulo era quase 400% maior daquela encontrada para o Piauí que se encontrava na
última posição entre os estados brasileiros nesse indicador. Esse diferencial entre produtividades do trabalho foi se reproduzindo visà-vis aos demais estados nacionais. O fato que se diferenciou foi a intensidade do mesmo. Comparando-se São Paulo e Tocantins
observa-se que esse diferencial foi de 275,6%. No caso do estado do Acre, esses valores ficaram em 247,1%. Nesse ano, somente o
estado do Amazonas apresentou uma produtividade do trabalho maior que aquela encontrada em São Paulo.
No entanto, esse diferencial entre as produtividades do trabalho de São Paulo e o estado do Amazonas decorre da relação entre o
valor adicionado e a população ocupada no setor industrial que alterações profundas na estrutura industrial paulista ou amazonense.
Por exemplo, em 2000, o estado de São Paulo respondeu por quase 40% do valor adicionado industrial brasileiro. Em comparação, o
estado do Amazonas aglutinou 2,0% de esse valor adicionado. No caso da população ocupada, observa-se que o estado de São Paulo
detinha pouco mais de 30% do pessoal ocupado nacional, enquanto, o estado do Amazonas era responsável por 1,1% de esse
atributo.
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Em 2010, esse padrão de heterogeneidade industrial entre as unidades da federação se manteve. A diferença de produtividade do
trabalho entre São Paulo e o estado do Maranhão, que se encontrava na última posição, foi de 225,1%, ao passo que, para o estado
do Piauí foi de 212,2% e para o estado do Amapá foi quase 195%.
Para as demais unidades da federação, observa-se que esse mesmo movimento verificado para o Maranhão, Piauí e Amapá, porém
com intensidades diferentes, isto é, excluso os estados do Pará, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Amazonas, os demais estados da
federação tiveram uma produtividade do trabalho inferior àquela encontrada para o estado de São Paulo.
No caso dos estados do Pará, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Amazonas, esse diferencial na produtividade do trabalho favorável se
cristalizou devido ao incremento do valor adicionado nesses estados, dado que, são grandes produtores de equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e ópticos e, em particular, commodities minerais metálicas e não metálicas, petróleo, gás e
derivados, os quais incrementaram sua oferta em decorrência dos elevados preços internacionais de seus produtos273.
No caso da população ocupada, a participação de esses estados no total nacional não apresentou grandes alterações entre os anos
de 2000 e 2010. Em 2000, o Espirito Santo respondeu por 1,8% do pessoal ocupado nacional no setor industrial e, em 2010, esse
valor era de 1,9%. Já o estado do Pará, esses valores foram: 2,6% (2000) e 2,4% (2010). O Rio de Janeiro teve até uma ligeira redução
em seu pessoal ocupado, pois passou de 8,0% em 2000 para 7,5% em 2010. Por fim, o estado do Amazonas detinha, em 2000, 1,1%
do pessoal ocupado e, em 2010, respondia por 1,4%.
Gráfico 03: Centro-Oeste e São Paulo: Produtividade do trabalho 2000 e 2010

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.

Como é destacado no Graf. 03, observa-se que no período de 2000 a 2010 houve uma redução no hiato existente entre a
produtividade do trabalho do Centro-Oeste vis-à-vis ao estado de São Paulo. Em termos comparativos, em 2000, a produtividade do
trabalho do Centro-Oeste era R$ 19,00/por Pessoal Ocupado, ao caso que esse mesmo atributo para São Paulo era R$ 36,6/por
Pessoal Ocupado. Passado uma década, esse indicador para o Centro-Oeste era 42,0/por Pessoal Ocupado, ao passo que, para São
Paulo era R$ 65,4/por Pessoal Ocupado. Ou seja, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho do Centro-Oeste foi de 121,3%,
enquanto, essa mesma taxa para São Paulo foi de 78,8%. Portanto, observa-se que o ritmo de crescimento da produtividade do
trabalho entre o Centro-Oeste e São Paulo se diferenciou no tempo.
Por sua vez, entre os anos de 2000 e 2010, constata-se uma redução no hiato de heterogeneidade industrial de esses estados vis-àvis a São Paulo274. O estado que apresentou a maior redução nesse atributo foi o Mato Grosso. Sua produtividade do trabalho cresceu
no período em quase 188%. Em seguida vieram os estados de Mato Grosso do Sul com 120,9%, Goiás com quase 110% e, por fim, o
Distrito Federal com pouco menos de 101%. Em contraposição, o estado de São Paulo apresentou um crescimento em sua
produtividade do trabalho entre os anos destacados de quase 79%.
Gráfico 04: Estados do Centro-Oeste: Produtividade do trabalho 2000 e 2010

273

Como destacado por (Prates e Marçal, 2008) “(...) a alta dos preços das commodities no período 2002-2006, que contribuiu para desempenho favorável das exportações
brasileiras nos últimos anos, esteve associada a uma sobreposição de fatores – recuperação econômica global; desvalorização do dólar; bolha especulativa fomentada
pelas taxas de juros baixas; crescimento econômico da China – cuja importância relativa é de difícil dimensionamento. Ao que tudo indica, a singularidade da fase atual
reside exatamente nessa sobreposição. ” (Prates e Marçal, 2008: 186). Veja também a discussão apresentada em (Pires e Santos, 2013).
274
Registra-se que essa investigação não tem por objetivo explorar os movimentos que aconteceram no tempo dentro da estrutura industrial das economias do CentroOeste em decorrência do processo de industrialização que se objetivaram puxados pelos projetos de incentivos fiscais dos estados, como também, pelas decisões
locacionais das empresas que foram se instalar nas economias centro-oestinas. Essa é uma lacuna da investigação, a qual deve ser consultada em outros trabalhos, como
por exemplo, Estevam (1998), Pires (2008) e Macedo (2010).
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Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.

Em termos de participação dos estados do Centro-Oeste e São Paulo no valor adicionado industrial e no pessoal ocupado industrial
total observa-se, para os anos de 2000 e 2010, que o estado de São Paulo apresentou uma redução em ambos os indicadores. O valor
adicionado passou de quase 40%, em 2000, para pouco mais de 33%, em 2010. No caso do pessoal ocupado, esses valores foram
30,1% (2000) e 27,3% (2010). Em contraposição, o estado de Goiás apresentou um crescimento na participação de esses indicadores,
pois passou de 2,0% (2000) para 2,5% (2010) do valor adicionado nacional e 3,1% (2000) para 3,7% (2010) da população ocupada
industrial nacional.
O estado do Mato Grosso também apresentou esse movimento, isto é, passou de 0,8% (2000) do valor adicionado para 1,2% em
2010, ao passo que, a pessoal ocupado passou de 1,3% do total nacional (2000) para 1,4% em 2010. O Mato Grosso do Sul viu sua
parcela no valor adicionado industrial crescer de 0,7% (2000) para 0,9% (2010). Já o pessoal ocupado industrial saltou de 1% (2000)
para 1,2% em 2010. Por fim, o Distrito Federal que aglutinava 0,9% do valor adicionado nacional em 2000 passou para 1,0% em 2010
e seu pessoal ocupado que, em 2000, respondia por 0,8% do total nacional manteve-se nesse mesmo patamar em 2010.
No caso das 52 microrregiões que constituem a região Centro-Oeste brasileira constata-se que a heterogeneidade industrial entre
elas também é elevada. Em 2000, a produtividade do trabalho da microrregião de Quirinópolis era 1.579,4% superior àquela
encontrada na microrregião de menor produtividade do trabalho do Centro-Oeste, ou seja, a microrregião de Alto do Paraguai.
Enquanto, a microrregião de Quirinópolis apresentava uma produtividade de R$ 91,00 por pessoal ocupado, em Alto Paraguai, esse
valor correspondia a R$ 5,4 por pessoal ocupado 275.
No caso da segunda microrregião que apresentou a maior produtividade do trabalho, ou seja, Catalão ao se contrapor com a
microrregião de Alto Paraguai observa-se que esse hiato se mantem elevado, ou seja, o diferencial foi de 842,7%. Em Catalão, a
produtividade foi de R$ 51,1 por pessoal ocupado. Esses valores da produtividade do trabalho vão decaindo entre as microrregiões
do Centro-Oeste, ao ponto que, a penúltima microrregião, isto é, Paranatinga apresenta uma produtividade do trabalho 14,6%
superior àquela encontrada para Alto do Paraguai.
Gráfico 05: Microrregiões do Centro-Oeste: Produtividade do trabalho 2000 e 2010

275

Todos os valores estão valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.
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Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: valores em R$ 1.000/por pessoal ocupado.

Em 2010, observa-se a persistência do mesmo padrão de heterogeneidade industrial verificado entre as microrregiões do CentroOeste no ano de 2000. A microrregião de Alto Araguaia apresentava uma produtividade do trabalho 1.142,4% superior àquela
encontrada em Iporá que foi, no ano de 2010, a microrregião de menor produtividade do trabalho entre todas do Centro-Oeste.
A microrregião de Quirinópolis, na segunda posição, tinha uma produtividade do trabalho 662,4% superior àquela registrada em
Iporá. Esses valores, mesmo apresentando declínio entre as 52 microrregiões do Centro-Oeste, ainda, assim, destacaram a elevada
heterogeneidade industrial existente no Centro-Oeste.
Portanto, é importante registrar que esse diferencial de produtividade do trabalho existente entre as regiões, unidades da federação
e microrregiões, em particular, no Centro-Oeste refletem um padrão de difusão do progresso técnico entre os agentes econômicos
que reforçam os problemas do subdesenvolvimento, pois empresas modernas, isto é, fortemente interligadas com os padrões
tecnológicos internacionais penetram em espaços marcados por estruturas industriais ainda enraizadas em economias de
subsistência que, quando penetradas pelas forças do capital, não conseguem transformar de forma homogênea os espaços
territoriais que estão inseridos.
Os efeitos da modernização das unidades de produção não atingem de forma homogênea os agentes econômicos espalhados pelos
elos das cadeias produtivas de um espaço territorial causando, assim, a constituição de um tecido industrial marcado pela existência,
no mesmo espaço e tempo, de estruturas industriais que apresentam padrões tecnológicos diferenciados, isto é, empresas que estão
fortemente interligadas com os mercados nacionais e internacionais e, portanto, em processo de modernização, mas também,
existem unidades de produção que apresentam um padrão tecnológico enraizado em uma economia tradicional e de subsistência, a
qual é caracterizada por não incorporar de forma sistêmica elementos de modernização em suas estruturas produtivas.
No caso dos municipios que formam a região Centro-Oeste, pode-se verificar na Fig. 1, que no ano de 2000, a produtividade do
trabalho apresentou uma elevada heterogeneidade entre os municipios. Por exemplo, o municipio de Denise, no Mato Grosso,
apresentou, no setor industrial, uma produtividade do trabalho de R$ 2,2 por pessoal ocupado, ao passo que, o municipio de São
Simão, no estado de Goiás, apresentou uma produtividade do trabalho de R$ 670,4 por pessoal ocupado, ou seja, 30.163,57%
superior aquela encontrada no municipio de Denise.
Mesmo que São Simão apresente um viés em decorrencia da Usina Hidrelétrica, ainda assim, o municipio tem instalado em seu
espaço territorial, unidades de empresas importantes no contexto do agronegócio do Centro-Oeste como são os casos da Granol e
Caramuru Alimentos, as quais tem incrementado sua produção por meio de incorporação de progresso técnico em suas unidades
fabris para o processamento de soja, milho e derivados.
Figura 01 – Centro-Oeste: produtividade do trabalho nos anos de 2000 e 2010
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Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor

Por outro lado, os dados destacados na Fig. 01 e na Tab. 01 demonstram a existência de fortes discrepâncias na distribuição espacial
da produtividades do trabalho entre os estratos quartílicos dos municipios que formam a região Centro-Oeste no ano de 2000.
Aqueles municipios que se encontram no quartil inferior apresentam produtividades do trabalho menor que R$ 6,28 por pessoal
ocupado, ao passo que, os municipios que estão no quartil superior, sua produtividade é maior que R$ 16,09 por pessoal ocupado e
apresenta uma amplitude bem maior que aquela encontrada nos demais quartis. Tudo isso reflete a forma que o progresso técnico
penetrou de forma assimetrica na estrutura industrial da região Centro-Oeste.
Tabela 01: Estatísticas descritivas da Produtividade do Trabalho
Produtividade do Trabalho
Produtividade do Trabalho
2000
2010
N
Valid
446*
466**
Missing
0
0
Mean
16,8
36,7
Std. Deviation
39,4
70,4
Minimum
2,2
3,7
Maximum
670,4
1.014,8
Coeficiente de Variação (%)
234,5
191,8
Percentiles
25
6,2
15,1
50
9,3
22,9
75
16,0
35,6
Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Notas: * municípios existentes em 2000; **municípios existentes em 2010;

Para o ano de 2010, constata-se que as discrepancias de produtividade do trabalho apresentam a mesma tendência encontrada no
ano de 2000, isto é, uma forte heterogeneidade existente entre os municipios da região Centro-Oeste. A Cidade de Taquaral de Goiás
foi aquela que apresentou a menor produtividade entre os municipios centrooestinos com R$ 3,78 por pessoal ocupado. Em contraposição, o municipio de Alto Horizonte, no estado de Goiás, apresentou uma produtividade de R$ 1.014,81 por pessoal ocupado, isto
é, 26.769,7% superior àquela encontrada em Taquaral de Goiás.
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Grosso modo, as disparidade existentes entre os estratos quartilicos são bem acentuados. Como é apontado na Tab. 01, os municipios
que encontram-se no quartil inferior apresentam produtividades do trabalho menor que R$ 15,16 por pessoal ocupado. Por outro
lado, no quartil superior, a produtividade do trabalho é maior que R$ 35,62 por pessoal ocupado, mas apresenta uma amplitude
maior que aquela encontrada nos demais quartis. Portanto, constata-se que, passados uma década, ainda, assim, observa-se uma
forte heterogeneidade industrial no Centro-Oeste. No entanto, é importante ressaltar que a produtividade do trabalho dos
municipios no ano de 2010 apresentou menor dispersão em relação a média, isto é, foi mais homogenea quando se compara com o
mesmo atributo para o ano de 2000.
Tabela 02 – Multiplas escalas: Coeficiente de Variação da produtividade do trabalho industrial
Unidades Federativas
2000
2010
Média
20,75
Média
Desvio-Padrão
9,43
Desvio-Padrão
CV*
45,4%
CV*
Microrregioes Centro-Oeste
Média
17,93
Média
Desvio-Padrão
13,53
Desvio-Padrão
CV*
75,5%
CV*
Municipios Centro-Oeste
Média
16,90
Média
Desvio-Padrão
39,46
Desvio-Padrão
CV*
233,5%
CV*
Fonte: IBGE, PIB dos Municípios Brasileiros e Censos Demográficos de 2000 e 2010. Elaborado pelo autor
Nota: * - Coeficiente de Variação

45,02
19,29
42,9%
45,79
32,42
70,8%
36,78
70,43
191,5%

Como é destacado na Tab. 02, observa-se que, em termos de unidades federativas, entre os anos de 2000 e 2010, há uma redução
no grau de heterogeneidade produtiva industrial, uma vez que, o coeficiente de variação na produtividade do trabalho industrial
apresentou uma redução de 6% no período. Esse mesmo movimento foi constatado para as microrregiões do Centro-Oeste que
apresentaram, também, uma redução de pouco mais de 6%. Por outro lado, foi entre os municípios do Centro-Oeste que a dispersão
relativa na produtividade do trabalho industrial, entre os anos de destaque, apresentou a maior queda 18%.
Portanto, os dados indicam que, mesmo apresentando certa rigidez estrutural industrial, pois o hiato da produtividade do trabalho
industrial entre as unidades da federação, microrregiões e municípios do Centro-Oeste apresentam fortes discrepâncias entre si,
ainda assim, observa-se que, entre os anos de 2000 e 2010, houve uma redução na dispersão relativa desse atributo. No entanto, as
causas da redução na produtividade do trabalho industrial, possivelmente, estão mais correlacionadas com o fenômeno mais amplo
de economia brasileira da desindustrialização que devido a convergência virtuosa do progresso técnico entre as múltiplas escalas
regionais brasileiras.

3. OBSERVAÇÕES FINAIS
Como foi destacado anteriormente, o objetivo deste texto foi mostrar em que medida a problemática da heterogeneidade industrial
encontra-se enraizada nas estruturas econômicas multiescalares regionais brasileiras no período de 2000 a 2010, mas discutindo um
caso especifico, não único, da heterogeneidade industrial nas microrregiões e municípios do Centro-Oeste. Para tanto, destacou-se
que essa problemática, isto é, a questão da heterogeneidade industrial, é uma pauta que foi construída a partir dos trabalhos da
Cepal.
A ideia central é mostrar que a espacialização dos efeitos das assimetrias do progresso técnico encontra sua materialidade em
estruturas que estão enraizadas em formações econômicas marcadas por processos de industrialização que se objetivaram de forma
tardia e, por isso, dependentes da dinâmica dos capitais dos países centrais. Nesse sentido, essas economias se cristalizaram em
estruturas econômicas marcadas pela dualidade, isto é, uma porção que se modernizou e outra que se manteve enraizada em uma
economia de subsistência e tradicional.
O ponto central do argumento é que não existe nenhuma tendência de convergência estrutural no tempo entre essas porções do
território nacional, uma vez que, o padrão de desenvolvimento que foi tecido ao longo da formação econômica nacional reforçou
uma assimetria na difusão do progresso técnico, a qual cristalizou estruturas marcadas por uma heterogeneidade industrial, as quais
se reproduziram também em nível das unidades da federação e, particularmente, nas microrregiões e municípios dos estados que
formam a região Centro-Oeste brasileira.
Nesse sentido, a forma de propagação do progresso técnico se cristalizou de forma assimétrica na economia seja em nível setorial,
como também, em nível empresarial, ocupacional e, em níveis, multiescalares. No caso regional, constata-se que, para os anos de
2000 e 2010, há uma forte heterogeneidade industrial entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Esse mesmo padrão de heterogeneidade industrial é encontrado também para as unidades da Federação. Tendo o estado de São
Paulo como ponto de referência, observa-se que há um hiato na produtividade do trabalho de esse estado vis-à-vis aos demais
estados sendo que, excluso o estado do Amazonas no ano de 2000, essa diferença vai se acentuando quando se move para os estados
que estão na margem da produtividade do trabalho.
No ano de 2010, esse movimento se mantém, entretanto, o estado de São Paulo apresenta uma produtividade inferior aos estados
do Pará, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Amazonas. Esse gap não é fruto de transformações profundas na estrutura industrial de
esses estados, mas, sim, em decorrência de ajustes no produto de esses estados, os quais são grandes produtores de commodities
agrícolas, minerais e não-minerais. A partir de meados dos anos 2000, o incremento nos preços internacionais dessas commodities
favoreceu a expansão da produção desses espaços regionais.
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No caso da região Centro-Oeste, observa-se que, no período de 2000 a 2010, há uma redução no hiato existente entre esse espaço
regional e o estado de São Paulo. Entretanto, é importante destacar que o Centro-Oeste, particularmente, a partir dos anos 90 do
século XX, aumentou o seu papel no mercado internacional, sobretudo, se conectando de forma mais incisiva nas atividades do
agronegócio que fazem parte das cadeias internacionais de valor.
Essa estratégia de inserção dentro das cadeias produtivas globais favoreceu o incremento da produção, em particular, de produtos
com fortes características relacionadas com commodities agrícolas e minerais. Possivelmente, essa estratégia tenha impulsionado o
incremento da produtividade do trabalho nessa região que acabou favorecendo a redução do hiato com o estado de São Paulo.
Em nível de microrregiões do Centro-Oeste, observa-se que o padrão encontrado para as regiões e unidades da federação também
se objetivou nessa escala regional. Constata-se um diferencial entre as produtividades do trabalho entre as microrregiões do CentroOeste, seja em 2000 como em 2010, mostrando que, mesmo se modernizando, as estruturas industriais da região ainda se acham
enraizadas em estruturas que apresentam fortes assimetrias em termos de progresso técnico.
Esse mesmo padrão de heterogeneidade industrial é verificado entre os municípios seja em 2000 como em 2010. Segundo os dados
do índice de crescimento da produtividade do trabalho, aqueles municípios que apresentaram uma produtividade do trabalho
superior à média estadual encontram-se em porções especificas dos territórios dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul reforçando, deste modo, a heterogeneidade industrial nessa porção do território nacional.
Não obstante, o coeficiente de variação da produtividade do trabalho para o setor industrial das UFs, microrregiões e municípios do
Centro-Oeste apontou para um pro-cesso em curso de redução da dispersão relativa desse atributo. É importante ressaltar que a
economia brasileira do final dos anos 1980 até os tempos atuais tem passado por um processo de desindustrialização que,
possivelmente, deve ter afetado a forma de distribuição do progresso técnico no território nacional. Isso favorece, portanto, para o
incremento da produtividade do trabalho industrial naquelas escalas regionais que apresentam uma dinâmica econômica mais
conectada com os mercados interno e, sobretudo, externo.
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ABSTRACT
Scenarios are key to capture uncertainty and inform strategy and policy evaluation. Recognised cross-cutting challenges in scenario
building are the involvement of a large and diverse number of participants and the combination of their opinions with evidence. We
present a new approach for scenario building that entails a sequence of face-to-face and non-face-to-face participatory processes: a
two-round Delphi process with a large panel of experts and stakeholders describing, in a first idea-generation round, causes for future
changes, which are subsequently worked into drivers that are then assessed by participants in a second Delphi round; next, in a twoworkshop process with a strategic small group, drivers are organized into scenario structures reinforced by future-oriented evidence,
for which scenario narratives are developed. Technically, a protocol is devised to convert causes into drivers; and the Extreme-World
method is used to build extreme but plausible scenarios, with a third interim scenario being set. We show how this approach was
applied in the H2020 EURO-HEALTHY project to develop scenarios to appraise the evolution of population health inequalities in
Europe and that will inform the shaping of policies to improve population health across European regions.
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RESUMO
No contexto da União Europeia, uma parcela relevante de países tem procurado integrar em diversos níveis de ensino a temática do
empreendedorismo. Justificando-se uma análise abrangente do papel da educação para o empreendedorismo nas intenções de
autoemprego dos cidadãos europeus, este trabalho vem dar resposta a essa lacuna empírica ao nível da investigação. Pretende-se
compreender a diversidade de perceções reveladas pelos cidadãos dos países membros da União Europeia, assim os respetivos
determinantes, considerando no mesmo plano variáveis potencialmente promotoras e variáveis mediadoras. Os resultados obtidos
mostram que as perceções dos cidadãos não são independentes do país de origem, não se revelando plausível a hipótese de
homogeneidade. Por outro lado, foi possível concluir que a frequência de uma atividade, curso ou ação, no âmbito da educação para
o empreendedorismo, tem capacidade para ajudar a explicar a intenção empreendedora. Este facto é de particular importância, na
medida em que a intenção pode ser entendida como uma fase prévia do comportamento futuro, podendo futuramente ser
concretizada na criação de novos negócios.
Palavras-chave: autoemprego; Educação; empreendedorismo; União Europeia.

EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP AND SELF-EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF PERCEIVED BARRIERS
ABSTRACT
In the context of the European Union, several countries have pursued the integration of entrepreneurship education into different
levels of their educational system. In order to gauge the results of these actions, is justified a comprehensive analysis of the role of
education for entrepreneurship in European citizens' self-employment intentions. This paper responds to this empirical research gap.
We aim to understand the diversity of perceptions revealed by the European Union countries citizens, as well as the determinants of
those perceptions, considering in the same plane potential promoter variables and mediating variables. The results obtained from
the study show, on the one hand, that citizens' perceptions are not independent of their nationality, and the homogeneity hypothesis
does not appear to be plausible. On the other hand, it was possible to conclude that the attendance to an activity, course or action,
in the context of entrepreneurship education, can contribute to explain the entrepreneurial intention. This is of particular importance
insofar as the intention can be understood as a pre-stage of future behavior, and therefore in the future to be achieved in the creation
of new businesses. This is of particular significance, to the extent that the intention can be regarded as a preliminary stage to a future
behavior. So that in the future it can be materialized in breeding new businesses.
Keywords: Education; entrepreneurship; European Union; self-employment.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o ambiente económico tem sido marcado pela velocidade com que ocorrem mudanças de natureza política,
económica e social. Estas mudanças têm causado um grande impacto nos negócios e na forma como é encarado o papel do
empreendedorismo. A construção de uma economia competitiva exige o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a criação
de novos postos de trabalho, a exploração do potencial criativo e a promoção do empreendedorismo. Este último, o
empreendedorismo, tem conquistado uma progressiva importância. Na sua génese, pressupõe a identificação de oportunidades de
negócio, quer através da implementação de novos negócios, quer através do desenvolvimento de negócios existentes.
O conceito de empreendedorismo envolve a referência a atitudes perante o meio envolvente e a capacidade de resposta a esse meio,
no sentido de se procurar a construção de soluções que acrescentem valor à sociedade. Para a União Europeia (EC, 2012), o
empreendedorismo diz respeito à capacidade de transformar ideias em ações, através de uma combinação de criatividade, inovação,
assunção de riscos, capacidade de planear e de gerir projetos, de modo a atingir determinados objetivos.
O empreendedorismo é encarado como um fator fundamental para o dinamismo de uma moderna economia de mercado e para a
obtenção de uma maior taxa de criação de novos negócios, que seja capaz de promover crescimento económico, emprego e bemestar (Klapper, Laeven e Rajan, 2006; Minniti e Levesque, 2008; Raposo e do Paço, 2011; Sánchez, 2011; Amorós e Bosma, 2013).
Do ponto de vista da investigação do empreendedorismo, Levie e Autio (2008) defendem que a questão principal não é a de saber
quem são os empreendedores, mas antes a de saber o que justifica a sua ação. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é o de
contribuir para o aprofundamento da compreensão dos fatores subjacentes à criação de empresas, designadamente analisando o
papel da educação para o empreendedorismo no autoemprego, assim como do papel mediador desempenhado pelas perceções
formadas pelo empreendedor, acerca de eventuais dificuldades de ordem financeira, informativa e administrativa, mas igualmente
de receio perante uma situação de insucesso empresarial.
A criação de empresas assume uma cada vez maior relevância nas sociedades atuais. As novas empresas suportam os mecanismos
de aumento da competitividade e do crescimento da economia, pelo que a União Europeia tem potenciado o apoio às administrações
públicas, com vista à criação de empresas e atividades inovadoras, sendo este o principal objetivo preconizado pela Estratégia Europa
2020.
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Diversos países europeus começaram a integrar a temática do empreendedorismo nos planos de estudos de diversos níveis escolares,
com caráter obrigatório ou opcional (EC, 2012). Porém, apesar do crescente interesse pelo tema do empreendedorismo na educação
e no mundo académico, continua a faltar uma perspetiva sistemática e consistente, designadamente acerca da influência da
educação para o empreendedorismo nas perceções e no comportamento do empreendedor (Peterman e Kennedy, 2003; Kuratko,
2005). A diversidade de programas de empreendedorismo nos países membros da UE, assim como a incidência desses programas
em diversos níveis de ensino, dificulta a realização de uma avaliação global dos resultados gerados pela educação para o
empreendedorismo, designadamente quanto ao impacto das escolhas feitas pelos cidadãos, na prossecução de uma carreira na área
do empreendedorismo.
O presente trabalho de investigação pretende analisar o papel da educação para o empreendedorismo nas expetativas dos cidadãos
europeus, acerca das suas possibilidades de iniciarem uma atividade de autoemprego, tentando compreender se estes reportam
níveis idênticos de expetativas e, simultaneamente, procurar fatores explicativos para as perspetivas empreendedoras futuras,
acreditando que as intenções dos cidadãos podem constituir uma boa aproximação ao seu comportamento futuro, tendo em conta
as propostas de Ajzen (1991) e de Soria et al. (2016). De forma mais específica, pretende-se compreender se a probabilidade de um
cidadão europeu vir a ser autoempregado é superior para quem tenha adquirido conhecimentos da temática do empreendedorismo,
durante o seu percurso académico, face a quem não o tenha feito, seguindo de perto a proposta de Hatala (2005), de acordo com a
qual a aprendizagem acerca do empreendedorismo, durante o percurso educativo, ajuda a atenuar as barreiras percecionadas acerca
da atividade empreendedora (Saraiva e Gabriel, 2016).
Para concretizar os objetivos de investigação, em termos metodológicos, recorre-se a uma base de dados internacional – o inquérito
Flash Eurobarómetro, nº 354, de 2012 – dando particular atenção à informação relativa às perceções, atitudes e comportamentos
dos cidadãos europeus.
Para além da presente secção, este trabalho encontra-se estruturado em quatro secções principais: revisão de literatura,
metodologia, análise empírica e conclusões. A próxima secção analisa a revisão bibliográfica acerca do tema do ensino para o
empreendedorismo e do respetivo enquadramento. Na secção da metodologia é descrita a natureza dos dados, são definidas as
variáveis e apresentados os modelos estatísticos, enquanto na secção seguinte são apresentados e analisados os resultados
estatísticos. A última secção apresenta as principais conclusões, destaca os aspetos mais relevantes desta investigação e evidencia
as futuras linhas de investigação neste tema.

2. REVISÃO DE LITERATURA
De acordo com Becker (1962), o capital humano individual reflete a detenção de habilidades, conhecimentos e experiências. Tendo
como inspiração as propostas deste autor, acerca da teoria do capital, Kim et al. (2006), Ucbasaran et al. (2008) e Hessels et al. (2011)
estudaram a forma como o investimento no capital humano influencia determinadas escolhas, designadamente a opção por
autoemprego ou o emprego por conta de outrem. De acordo com estes autores, as escolhas dos indivíduos são função de aspetos
como a educação formal recebida, a experiência de gestão e a experiência em negócios anteriores.
De modo a conseguir alavancar a atividade empresarial, a educação e a formação para o empreendedorismo têm sido dos meios
mais considerados por atores políticos e económicos (Levie e Autio, 2008). As atividades de educação, ensino e formação,
direcionadas especificamente para o empreendedorismo, pretendem potenciar a transmissão de competências instrumentais,
consideradas como necessárias para iniciar e fazer crescer uma nova empresa (Honig, 2004), assim como para reforçar a capacidade
cognitiva, para gerir, reconhecer e avaliar oportunidades de negócio (DeTienne e Chandler, 2004).
Relativamente ao efeito da educação na atividade empreendedora, Béchard e Grégoire (2005) defendem que este não está
claramente demonstrado. Aliás, a esse respeito, os resultados obtidos em diversos trabalhos científicos reportam resultados
contraditórios entre si.
Levie e Autio (2008) concluíram que a educação influencia a população de uma região ou de um país, através da aquisição de aptidões
e de competências técnicas, que favorecem a capacidade para reconhecer e aproveitar oportunidades empresariais e para gerir os
negócios na fase de arranque. Na mesma linha, Audretsch et al. (2007) defendem que o empreendedorismo consubstancia um
fenómeno passível de ser influenciado por decisores políticos, a nível nacional e regional.
Souitaris et al. (2007) analisaram a mudança nas atitudes e intenções empreendedoras de 250 estudantes de ciências e engenharia,
de duas Universidades do Reino Unido e de França, ao longo de um período de cinco meses. O estudo envolveu a formação de dois
grupos: um primeiro para integrar os estudantes que frequentaram um programa de empreendedorismo e um segundo designado
por grupo de controlo. No final do programa, os alunos do primeiro grupo manifestaram intenções mais vincadas no âmbito do
empreendedorismo, face à situação de partida, enquanto as intenções dos alunos no grupo de controlo permaneceram inalteradas.
Sánchez (2011) recorreu a uma amostra formada por 864 estudantes universitários espanhóis, para analisar as mudanças nas
intenções empreendedoras desses estudantes, antes e depois de se matricularem num programa de educação para o
empreendedorismo. Os resultados obtidos permitiram concluir que os alunos que participaram no programa demonstraram maior
intenção empreendedora, enquanto os estudantes não envolvidos no referido programa não reportaram qualquer evolução. Por
outro lado, os alunos mobilizados para o programa obtiveram pontuação mais elevada em termos de pro-atividade, risco e
autoeficácia.
Recorrendo a uma grande amostra, formada por 2.582 estudantes, referente a nove instituições de ensino superior, localizadas em
nove países europeus, Gibcus et al. (2012) concluíram que os alunos que frequentaram ações no âmbito do empreendedorismo
manifestaram mais intenções positivas em se tornarem empreendedores, face aos que não frequentaram esse tipo de ações. Por
outro lado, os resultados mostraram igualmente que os alunos de empreendedorismo obtiveram pontuação superior na propensão
para o risco e na necessidade de realização.
Em sentido parcialmente contrário ao das conclusões reportadas nos estudos referenciados anteriormente, apresentam-se os
trabalhos de Oosterbeek et al. (2010), Von Graevenitz et al. (2010) e Rosendahl Huber et al. (2012).
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Oosterbeek et al. (2010) analisaram o impacto de um programa por eles desenvolvido, a que deram o nome de programa miniempresa para estudantes, o qual envolveu um grupo de 250 estudantes de uma escola vocacional holandesa, no ano letivo de
2005/2006. Nesse lapso de tempo, os estudantes foram desafiados a iniciar um pequeno negócio. À semelhança dos estudos
apresentados atrás, no sentido analisar as respetivas intenções e traços empresariais, os estudantes foram subdivididos em dois
grupos: o primeiro formado pelos estudantes em que o programa foi oferecido e o segundo composto pelos restantes. Os resultados
permitiram concluir que, nos casos onde foi disponibilizado o programa, ocorreu uma influência negativa nas intenções
empreendedoras dos estudantes e que não houve alteração estatisticamente significativa nos traços empreendedores, em particular
na autoeficácia e na propensão para assumir riscos. A influência negativa foi explicada pelos autores com o facto de o programa ter
ajudado a tornar mais realistas as expetativas dos estudantes. Estudos desenvolvidos por Von Graevenitz et al. (2010) também
evidenciaram a influência negativa da educação para o empreendedorismo nas intenções empreendedoras. Estes autores estudaram
o impacto da integração da disciplina de plano de negócios no currículo de uma determinada licenciatura, com carater obrigatório,
envolvendo para o efeito um grupo de 196 estudantes de uma Universidade alemã. Os estudantes foram inquiridos antes e após ter
terminado o funcionamento da referida disciplina. Para além de identificada uma influência negativa nas intenções empreendedoras,
os resultados permitiram, igualmente, perceber que os alunos aprenderam acerca das duas aptidões empresariais e que a frequência
da disciplina teve um impacto positivo nas habilidades empresariais autoavaliadas pelos estudantes.
Por sua vez, Rosendahl Huber et al. (2012) recorreram a um estudo de natureza experimental, de modo a determinar o impacto de
um programa de cinco dias, no âmbito da educação para o empreendedorismo, no desenvolvimento de competências e de intenções
empreendedoras dos alunos do ensino básico. O projeto de investigação envolveu 85 escolas, 118 turmas e 2413 alunos do último
ano do ensino básico. O estudo comparou um grupo de alunos que participaram no programa com um grupo de controlo, formado
por alunos que não participaram no projeto, e que, portanto, não frequentaram as aulas criadas para o efeito. As aulas foram
distribuídas aleatoriamente para o grupo de tratamento e para o grupo de controlo. Os resultados permitiram concluir que o
programa de empreendedorismo teve um impacto positivo, mas de curto prazo, nas atitudes empreendedoras, na autoeficácia e na
propensão para o risco. Em contrapartida, o programa teve um impacto negativo ou nulo nas intenções empreendedoras dos alunos
da escola básica.
Na análise do tema do empreendedorismo, do seu ensino e dos respetivos resultados, a grande maioria dos trabalhos de investigação
tem seguido de perto a proposta de Heinonen e Poikkijoki (2006), a qual também tem sido utilizada pela agência europeia para a
educação, audiovisual e cultura (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Esta proposta considera três
perspetivas como âncoras do que uma atividade empreendedora deve supor: atitudes, conhecimento e capacidade de atuação.

3. METODOLOGIA
3.1 Dados
Os dados analisados no âmbito do presente estudo foram extraídos do inquérito Flash Eurobarómetro, nº 354, dedicado ao tema do
empreendedorismo, e foi promovido pela Comissão Europeia, em 2012, tendo envolvido os diversos países membros da União
Europeia, assim como a Croácia, Islândia, Israel, Noruega, Suíça, Turquia, Brasil, Rússia, Estados Unidos, China, Índia, Japão e Coreia
do Sul, no período compreendido entre 15 de junho e 8 de agosto de 2012. Para o efeito foram levadas a cabo mais de 42 mil
entrevistas, a diferentes grupos sociais e demográficos, tendo-se recorrido preferencialmente ao contacto telefónico, com exceção
da Índia, em que se privilegiou a entrevista cara a cara.
3.2 Definição de variáveis
De modo a dar resposta aos objetivos de investigação, foi escolhida como variável dependente a expetativa dos entrevistados face à
possibilidade de se tornarem autoempregados nos próximos cinco anos (EAE). Quanto às variáveis independentes, foram escolhidos
dois tipos de variáveis, definidas em função do modo como promovem ou obstaculizem a atividade de empreendedorismo. No caso
do primeiro tipo de variáveis independentes, pretendeu-se considerar diversas dimensões de estudo, relacionadas com o eventual
efeito da educação para o empreendedorismo, designadamente cobrindo as seguintes questões: i) Na Escola ou na Universidade
participou em alguma atividade ou curso no âmbito do empreendedorismo?; ii) A educação escolar está a ajudar-me/ajudou-me a
desenvolver o meu sentido de iniciativa e uma atitude empreendedora?; iii) A educação escolar está a ajudar-me/ajudou-me a melhor
compreender o papel dos empreendedores na sociedade?; iv) A educação escolar está a fazer/fez com que esteja interessado em
me tornar empreendedor?; v) A educação escolar proporciona/proporcionou as habilidades e o know-how para me capacitar no
lançamento de um negócio.
Às cinco questões anteriores fizemos corresponder outras tantas variáveis, designadas no âmbito deste trabalho como: formação em
empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), conhecimento educacional (CE) e atitudes
educacionais (AE). Quando convenientemente valorizadas e enquadradas, estas variáveis poderão funcionar como elementos
facilitadores do empreendedorismo.
Quanto ao segundo tipo de variáveis independentes, que traduzem dificuldades percecionadas pelo potencial empreendedor,
pretendeu-se questionar diversas dimensões do tema, em concreto as seguintes: i) É difícil iniciar o seu próprio negócio por falta de
apoio financeiro?; ii) É difícil iniciar o seu próprio negócio devido aos complexos procedimentos administrativos?; iii) É difícil obter
informações suficientes sobre como iniciar um negócio?; iv) Não se deve iniciar um negócio se houver o risco de falhar?
Relativamente às questões anteriores, fizemos corresponder quatro variáveis mediadoras, as quais foram designadas por perceção
financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção informativa (PI) e medo de falhar (MF).
3.3 Procedimentos estatísticos
Na análise dos dados dos questionários, recorreu-se ao software Eviews, versão 9.0. De modo a analisar o grau de associação entre
as variáveis estudadas, começamos por aplicar o tradicional coeficiente de correlação linear de Spearman e verificamos a respetiva
significância estatística. No sentido de identificar eventuais diferenças nas perceções dos empreendedores dos diversos países
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membros da União Europeia, recorre-se ao habitual teste t à diferença de médias, de modo a comparar a média individual de cada
país com a dos restantes.
Com o objetivo de identificar determinantes da expetativa empreendedora, medida pelo autoemprego, recorremos à proposta de
Phillips e Hansen (1990), designada por Fully Modified OLS (FMOLS), que pressupõe a utilização de uma correção semi-paramétrica,
para eliminar os problemas causados pela correlação de longo prazo entre a equação de cointegração e as inovações dos regressores
estocásticos. Neste sentido, o modelo concetual proposto inclui uma variável dependente e nove variáveis independentes, tal como
se apresenta a seguir:

EAE   0  1FE   2 IE  3 HE   4CE  5 AE   6 PF   7 PA  8 PI  9 MF  
Onde:

EAE

refere a expetativa de autoemprego (variável dependente);

das variáveis independentes i, expostas no tópico anterior; 

0

é a constante do modelo;

i

refere os coeficientes

é o resíduo do modelo.

4. RESULTADOS EMPÍRICOS
Com o objetivo de analisar a hipótese de homogeneidade no comportamento descrito pelas dez variáveis estudadas, no contexto da
União Europeia, começamos por estimar o nível de associação evidenciado por estas.
O estudo da associação entre as variáveis estudadas iniciou-se com a estimação dos coeficientes de correlação contemporânea, cujos
resultados são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Correlações contemporâneas
EAE
FE
IE
HE
CE
AE
PF
PA
PI
MF
1,000
0,536
1,000
FE
(0,004)**
0,025
0,193
1,000
IE
(0,901)
(0,334)
0,184
0,379
0,869
1,000
HE
(0,358)
(0,051)
(0,000)**
0,119
0,068
0,801
0,823
1,000
CE
(0,553)
(0,736)
(0,000)**
(0,000)**
0,135
0,247
0,868
0,885
0,874
1,000
AE
(0,503)
(0,214)
(0,000)**
(0,000)**
(0,000)**
-0,056
-0,388
0,030
0,050
0,401
0,277
1,000
PF
(0,780)
(0,045)*
(0,884)
(0,805)
(0,038)*
(0,163)
-0,054
-0,313
0,307
0,232
0,519
0,449
0,741
1,000
PA
(0,789)
(0,111)
(0,119)
(0,244)
(0,006)**
(0,019)*
(0,000)**
-0,242
-0,428
0,331
0,287
0,578
0,468
0,762
0,809
1,000
PI
(0,225)
(0,026)*
(0,092)
(0,147)
(0,002)**
(0,014)*
(0,000)**
(0,000)**
-0,032
-0,107
0,298
0,426
0,538
0,374
0,315
0,290
0,403
1,000
MF
(0,875)
(0,594)
(0,131)
(0,027)*
(0,004)**
(0,054)
(0,110)
(0,143)
(0,037)*
Notas: Esta tabela apresenta as correlações contemporâneas e os respetivos p-value entre as variáveis estudadas, designadamente expetativa de
autoemprego (EAE), formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), conhecimento educacional (CE)
e atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção informativa (PI) e medo de falhar (MF). ** A correlação
é estatisticamente significativa para o nível de significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%.
EAE

Dos 45 pares de correlação, apenas 20 revelaram significância estatística. Destes, destacam-se em particular os formados pelas
variáveis IE, HE, CE e AE, em função dos elevados valores reportados para as respetivas correlações, superiores a 80% em qualquer
dos casos, significando que os níveis de associação linear entre elas é bastante elevado. Relativamente aos pares formados com a
variável EAE, apenas um mostrou ter significância estatística, em concreto com a variável FE, dando uma primeira indicação de uma
certa proximidade entre as duas variáveis e de que, eventualmente, a segunda possa ajudar a explicar o comportamento da primeira.
Por outro lado, diversas variáveis que fizeram par com a primeira (EAE) evidenciaram correlação negativa (PF, PA, PI e MF), embora
em nenhum dos casos com significância estatística. De qualquer modo, estes resultados transmitem um primeiro sinal de que as
variáveis em causa possam percorrer caminhos opostos.
De modo a aprofundar a nossa análise, recorremos ao teste t à diferença entre médias. Neste sentido, comparamos a média de cada
país face à média gerada pelos restantes países, para cada uma das dez variáveis, de modo a proporcionar uma análise mais fina de
uma eventual homogeneidade de perceções empreendedoras e, porventura, de políticas relativas a cada um dos países membros da
UE.
Os resultados do teste t à diferença entre médias são mostrados na Tabela 2. Das 270 situações bivariadas objeto de análise, 115
revelaram ser estatisticamente diferentes, para o nível de significância de 5%, o que de algum modo põe em causa a possibilidade de
se falar em homogeneidade à escala europeia. Ao invés, parece haver razões para acreditar que os países europeus apresentem
diferenças entre si.
A variável que reportou o maior número de diferenças médias, com significância estatística, foi a relativa à “perceção informativa”,
enquanto as que revelaram menor número de casos foram “formação em empreendedorismo” e “habilitações educacionais”, ambas
com quinze casos cada uma. De qualquer modo, considerando que o objetivo central das políticas públicas será o de criar as melhores
condições à promoção do empreendedorismo e, neste caso em particular, ao autoemprego, entendemos fazer sentido a análise das
diferenças geradas relativamente às diversas variáveis, tendo em conta as situações de superioridade face à média europeia. Dito de
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outro modo, interessa não apenas detetar as diferenças médias com significância estatística, mas sobretudo perceber se esses
resultados são melhores do que a média europeia, do ponto de vista da promoção do empreendedorismo. Assumindo esse
pressuposto, a variável “atitudes educacionais” foi a que apresentou o maior número de casos, com dezasseis, enquanto a que
apresentou o menor foi a variável “medo de falhar”, o que nos permite concluir que esta última possa estar transversalmente
presente em todos os países, independentemente da matriz cultural específica de cada um deles e dos meios educacionais
mobilizados no âmbito da educação para o empreendedorismo.
Tabela 2: Resultados dos testes t
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Notas: Esta tabela apresenta os resultados do teste t à diferença entre médias, proporcionados por cada um dos países membros da UE, relativamente
a cada uma das variáveis estudadas, designadamente para a variável dependente expetativa de autoemprego (EAE), tendo em conta as variáveis
independentes formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), conhecimento educacional (CE) e
atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção informativa (PI) e medo de falhar (MF). ** A correlação
é estatisticamente significativa para o nível de significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%.

Adotando novamente a perspetiva da promoção do autoemprego nos países membros da UE, interessa, por um lado, perceber que
variáveis referentes à educação para o empreendedorismo se destacam positivamente e, por outro lado, perceber que variáveis
mediadoras se evidenciam negativamente. Assim, os países que se destacaram perante os seus pares, por apresentarem em todas
as variáveis educativas melhores resultados médios, com significância estatística, foram a Letónia, o Luxemburgo e a Finlândia. Em
sentido inverso, aparecem Estónia, Irlanda, França, Itália e Reino Unido, que não revelaram qualquer caso de superioridade face à
média dos restantes países. Quanto às variáveis mediadoras, destacaram-se positivamente a Holanda e a Finlândia, pela
superioridade demonstrada em cada um dos quatro casos. Neste sentido, face aos resultados gerados, podemos concluir que
potenciais empreendedores holandeses e finlandeses percecionam um menor nível de obstáculos ao autoemprego, em comparação
com os restantes empreendedores europeus. De forma negativa, importa igualmente sinalizar os casos de desvantagem média
definidos por Bélgica, Bulgária, Grécia, Itália, Lituânia, Hungria, Polónia, Portugal e Roménia. Nestes casos concretos, os agentes
políticos deverão considerar a pertinência de tomar as medidas adequadas à minimização do efeito produzido pelas referidas
variáveis mediadoras, que configuram obstáculos específicos à promoção do autoemprego, tomando em consideração a perceção
dos potenciais empreendedores.
De modo a analisar o comportamento da expetativa de autoemprego (EAE), tendo em conta a influência das nove variáveis
independentes apresentadas na secção da metodologia, foi estimado o modelo FMOLS, o qual ajuda a perceber da existência de
eventuais de relações de longo prazo entre a variável explicada e as variáveis explicativas. Na Tabela 3 é apresentado um resumo das
estimativas do modelo.
2

A dimensão do efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente é dada pelo coeficiente de determinação R . No
caso em apreço, o valor é de 0,439. Este resultado permite afirmar que a variabilidade total da expetativa de autoemprego é explicada
em 43,9% pelas variáveis independentes presentes no modelo, devendo-se os restantes 56,1% a outras variáveis não consideradas
no modelo.
A análise dos resultados permite concluir que, para o nível de significância de 5%, a única variável significativa em termos estatísticos
é a formação em empreendedorismo, em coerência com a indicação proporcionada pelas correlações contemporâneas, vistas
anteriormente. De forma mais concreta, a variação unitária nesta variável causa um efeito estatístico de longo prazo de 0,71 na
variável explicada. Assim, é possível afirmar que estas duas variáveis reportam uma relação de equilíbrio no longo prazo e que, por
outro lado, revelam uma tendência estocástica comum. Em função dos resultados, revela-se possível afirmar que a formação
empreendedora ajuda a explicar a intenção de autoemprego, em consonância as conclusões geradas noutros trabalhos de
investigação, nomeadamente os de Souitaris et al. (2007), Sánchez (2011) e Gibcus et al. (2012).
Tabela 3: Estimativas do modelo FMOLS
Variáveis
FE
IE
HE
CE
AE
PF
PA
PI
MF

Coeficiente
0,714
-0,304
-0,085
0,455
-0,089
0,090
0,232
-0,224
-0,076

Desvio-Padrão
0,249
0,317
0,331
0,272
0,337
0,180
0,234
0,149
0,138

Estatística t
2,869
-0,958
-0,256
1,670
-0,264
0,497
0,993
-1,505
-0,548

Probabilidade
(0,011)*
(0,353)
(0,801)
(0,114)
(0,796)
(0,626)
(0,335)
(0,152)
(0,591)

R2

0,439
Notas: Esta tabela apresenta as estimativas do modelo FMOLS para as variáveis estudadas, designadamente para a variável dependente expetativa
de autoemprego (EAE), tendo em conta as variáveis independentes formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades
educacionais (HE), conhecimento educacional (CE) e atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção
informativa (PI) e medo de falhar (MF). ** A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 1%. * A correlação é
estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%.

Por sua vez, as restantes variáveis independentes não mostraram ser significativamente diferentes de zero, para o referido nível de
significância. De qualquer modo, interessa destacar que as variáveis conhecimento educacional, perceção financeira e perceção
administrativa reportaram coeficientes com sinais positivos, embora sem significância estatística, o que nos permite concluir que
estas variáveis seguem o sentido de variação da variável explicada. Em sentido inverso, as restantes variáveis independentes
apresentaram coeficientes de sinal negativo, pelo que alterações ocorridas nessas variáveis produzem um efeito contrário na variável
expetativa de autoemprego.
Num contexto europeu caracterizado por taxas de crescimento económico pouco expressivas e por elevados níveis de desemprego
estrutural, os resultados obtidos permitem perceber da necessidade e da importância de as entidades europeias, em estreita
colaboração com os estados membros, conceberem políticas e programas públicos, que promovam o desenvolvimento de atividades
e de formação específicas, em parceria com as escolas e com as diversas entidades ligadas à formação, de modo a aproximar os
jovens das temáticas do empreendedorismo, como forma de os preparar para os futuros desafios empresariais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

879

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Este trabalho analisou a relação entre a educação para o empreendedorismo e a intenção de iniciar uma atividade de autoemprego.
Com esse propósito, recorreu-se a dados comparáveis internacionalmente, provenientes do Flash Eurobarómetro, nº 354, dedicado
ao tema do empreendedorismo, e foram selecionadas diversas variáveis explicativas, no sentido de acomodar no estudo alguns
potenciais efeitos promotores de autoemprego e, em simultâneo, alguns fatores que possam obstaculizar a variável explicada.
Tendo em conta os resultados empíricos, obtidos para as comparações bivariadas, é possível concluir que a palavra heterogeneidade
é a que melhor carateriza o contexto europeu, na medida em que os 27 países analisados reportaram perceções relativamente
diferentes entre si, quer para as variáveis promotoras quer para as variáveis obstacularizadoras. A este respeito, destaca-se o caso
da Finlândia, nos dois tipos de variáveis, ao apresentar valores médios mais vantajosos face à média dos restantes países. A
heterogeneidade de resultados pode ser consequência de apostas diferenciadas no tema do empreendedorismo por parte dos 27
estados membros, mas também da coexistência no quadro europeu de estruturas culturais e educacionais específicas.
A estimação do modelo FMOLS permitiu perceber que a variável formação empreendedora tem capacidade para ajudar a explicar o
comportamento da intenção empreendedora. Estes resultados destacam a importância e a necessidade dos agentes políticos
europeus reforçarem a aposta em atividades, ações e cursos de formação relacionados com área temática, como forma de potenciar
o empreendedorismo e, por essa via, dinamizar a economia e a criação de emprego.
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ABSTRACT
Because of globalization, migration, expatriation and tourism the Portuguese society becomes more cultural diverse. The Beiras is
also influenced by these developments which is, among others, manifested by the establishment of international entrepreneurs.
The aim of this paper is:


to explore how intellectual capital in the Beiras is affected by diversity.

Via the concept of cultural dimensions the analysis (Hofstede, 2010; Ghorashi, 2006) will identify diversity aspects shaping intellectual
capital once international entrepreneurs and Beira staff interact.
The purpose is to start a dialogue about the cultural diversity of Portuguese, people from the Beiras and other Europeans and to
discuss the implications of this diversity for intellectual capital and the workplace.
Diversity research has tended to prioritize visible forms of diversity, such as race or gender, with less emphasis on diversity in cultural
values and attitudes (JMS, 2017). More attention for diverse cultural values is nowadays particularly important as the diversity of
cultures (and religions) becomes an increasingly sensitive topic and an important source of conflict within and across organizations,
communities, and societies. This process also affects intellectual capital.
Keywords: intellectual capital – cultural dimensions - diversity – Beiras.

1. INTRODUCTION
Distinguished participants, dear colleagues,
It is my honour and my pleasure to be at this APDR congres on Intellectual Capital and Regional Development. I’m happy to share
with you (politicians, entrepreneurs, citizens and academics) some reflections that, I hope, will help the debate on the topic of our
meeting.
In The Netherlands, where I come from, we usually say that where you speak from filters through what you say and what you think.
So let me tell you that what I will share with you will have at least two references:


first, the academic reflection is from my research relating international management with culture and religion;



second, since October last year my partner, Jeannette Palm, and I live in Fiais da Beira. As foreign residents we look with
interest to the people and developments in the Beira and in particular to the interactions between Portuguese and other
Europeans who come to visit or live and work in this region.

The academic and autobiographic backgrounds lead to today’s lecture of which the aim is:


to explore how intellectual capital in the Beiras is affected by diversity.

The analysis (Hofstede, 2010; Ghorashi, 2006) will identify diversity aspects shaping intellectual capital once international
entrepreneurs and Beira staff interact.
The purpose is to start a dialogue about the cultural diversity of Portuguese and other Europeans towards knowledge, and to discuss
the implications of this diversity for intellectual capital and the workplace.

2. PORTUGAL AND THE BEIRAS
The Beiras used to refer to three of the six traditional provinces of Portugal. Nowadays the so-called Centro Region covers more or
less the same territory. Three subregions do contain ‘Beira’ in their names namely Beira Interior Norte, Beira Interior Sul and Cova
da Beira. The name Beira can also be seen in the names of many small towns and villages, in - and outside the three sub-regions. In
this paper the Beiras refer to the three subregions.
If we compare the numbers of tourists and foreign residents between Portugal and the Beiras, then there is a difference in
developments. Travel and tourism account as a percentage of Portuguese GDP has grown from 2% in 1996 to 4,8 % in 2016 (Pordata,
2017). According to Instituto Nacional de Estatística (INE, Estatísticas do Turismo 2015) Portugal has never before received as many
foreign tourists as it did in 2015. It was the best year ever with almost 18 million guests staying at Portuguese hotels; ten million of
them being foreign tourists.
The last years have shown a growing number of foreign people moving to Portugal. The foreign population with regular residence as
a percentage of the resident population has grown from 0,5 % in 1980 to 3,8 % in 2015 (Pordata, 2017).
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Recent figures about the number of tourists in the Beiras after 2014 were not easily found
(Portuguese researchers will have more accurate data) but an indication is given by the Portugal Stastical Yearbooks 2014 and 2015
(INE). These yearbooks inform us that the Centro region (which includes the Beiras) had 9,6% of the guest stays in Portugal in 2015.
In 2014 this was 8,6%, meaning that the tourism sector had a 1% growth in one year time. Regarding the number of foreign residents,
however, between 2009 -2015 the percentage in the Beiras remained around 1,2 % (Pordata) which is noticeably lower than the
national figure of 3,8%.
Yet organizations, stakeholders and communities face more forms and levels of diversity then before because of many societal
developments such as globalization, migration, tourism, aging populations and changing career patterns. An strong indication in the
Beiras is the visible growth of entrepreneurs with a, mainly English, Dutch and French background. They operate in the region with
their SME’s in fields like agriculture, tourism and real estate.
The hypothesis is that the coming years the cooperation between Portuguese and non-Portuguese colleagues in the Beiras’ workplace
increases. An important reason for this development in diversity is the favourable investment climate created by supporting new
ventures with subsidies and an attractive tax regime. Most foreigner entrepreneurs say that their intention is to make further
investments. By doing so they do not leave their cultural dimensions behind in their country of origin.

3. THE CONSTRUCTION OF DIMENSIONS AND CULTURES.
For a good understanding, scientists construct concepts, models and dimensions to comprehend a complex reality. Concepts, models
and dimensions as such do 'not exist'. Their usefulness can only be proven by validation, which means their ability to predict
measurable behaviours, based on emperical research and statistics. We can differ dimensional models by their level of analysis, e.g.
nation, organization or individual. The contribution of cultural dimensions is making diverse cultural values visible in the complexity
of the work floor.
Diversity research has tended to prioritize visible forms of diversity, such as racial or gender, with less emphasis on diversity in culture,
values and attitudes (JMS, 2017). More attention for diverse cultural values is nowadays particularly important as the diversity of
cultures (and religions) becomes an increasingly sensitive topic and an important source of conflict within and across organizations,
communities, and societies.
Diversity management, as a science, studies what happens when colleagues with diverse cultural values work together and how this
cooperation can be optimized (Ghorasi, 2006). A leading analysis of cultural dimensions is given by Geert Hofstede in his book
Cultures and Organizations. Software of the mind. (1991, 2005, 2010). While working with IBM Geert Hofstede studied data of
employee values scores. The data was collected between 1967 and 1973, covering more than 70 countries.
In his bestseller, which has a paradigmatic status, Hofstede (2010:6) defines culture as the collective programming of the mind
distinguishing the members of one group or category (nation, region, occupation, organization, gender) of people from another.
Hofstede (2010: 3-26) emphasizes that, just like dimensions, culture is a construct, a product of the mind which we have defined into
existence and connect with values. People perceive values in dichotomies like evil-good, abnormal-normal, ugly-beautiful, dangeroussafe, immoral-moral, indecent-decent, unnatural-natural, dirty-clean, paradoxical-logical, irrational-rational.
During the first 10 years of their lives people have a quality for absorbing complex information. This programming is provided by the
social environment and includes all basic values After the age 10, people’s basic values do not change, not even by migrating to
another country. Differences in national culture are rooted in values learned before age 10. For management, the differences in
values of national cultures are given facts. Management can never change a national culture, it can only understand it.
Figure 1. The learning of values and practices (Hofstede, 2010:10).
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Management can however build and sometimes change an organizational culture because, contrary to national cultures which are
rooted in values, organizational cultures are rooted in practices learned on the job. Organizations function through shared practices,
not often through shared values. As on the other hand organizations are open to national environments and because employees
take their values with them, national cultures do have their influence on organizations. Consequently, working together for colleagues
means sharing conscious practices and sharing unconscious values.

4. CULTURAL DIMENSIONS
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The study of national cultures compares organizations across countries, for example, the branches of the same multinational in
various countries. The study of organizational culture focuses on those organizations and individuals within countries, for example
two companies of the same type within the same country (De Jong, 2016). The aim of this paper is to explore diversity aspects shaping
intellectual capital once international entrepreneurs and Beira staff interact. Thus we need to focus on the cultural values of nations
first.277
Hofstede’s contribution to international management is that he raised awareness of the importance of cultural dimensions. His
research is dealing with the international diversity in thinking, feeling and acting of peoples. Even though the varieties in human
thinking are great, he recognized a structure in this diversity based on the above-mentioned values.
Hofstede treats six cultural dimensions to point to the characteristics of national cultures:
1.

Power Distance: the extent to which the members of an organization expect and accept that power is distributed.

2.

Individualism vs. Collectivism: the extent in which a society has loose ties between individuals or in which individuals are
part of strong in-groups that last a lifetime and oppose other in-groups.

3.

Masculinity vs. Femininity: masculine is a society in which emotional gender roles are distinct and feminine is a society in
which emotional gender roles overlap.

4.

Uncertainty avoidance: the extent to which the members of a culture feel threatened by ambiguous and unknown
situations.

5.

Confucian Dynamism (time orientation): in a society with a long term orientation people seek future rewards through
perseverance, thrift and adaptation. A short term orientation respects tradition and social obligations.

6.

Indulgence vs. Restraint: indulgence allows relatively free gratification of basic human drives leading to enjoying life.
Restraint curbs gratification and enjoying life and regulates it by strict social norms.

According to Hofstede, these cultural dimensions can be expressed in numbers and indexes. The cultural dimensions mention
collective values, but the manner of thinking and acting of a group is not per se identical to the thinking and acting of an individual.
Every individual has her/his orientations, but Hofstede believes that the individual orientations do not undermine the validity of the
research of cultural dimensions. He claims that the individual differences within a national culture are minimal in comparison with
the differences between national cultures. The concept of culture does not apply at the level of individuals. Individuals have
personalities, influenced by the culture in which they grew up.
Hofstede has computed indexes for cultural dimensions. Index 0 means an extremely low score; 100 means a very high score. The
selected countries are Portugal, United Kingdom, the Netherlands and France. These countries correspond with the interviewed
informants (see a later paragraph) and with the, according to my impression, most present foreign residents as entrepreneurs in the
Beiras.
Figure 2. Cultural dimensions of Portugal, the Netherlands, United Kingdom and France. 278

277

Hofstede (1990) differentiates 6 dimensions of organizational cultures (process versus result; employee versus job; parochial versus professional; open versus closed
system; loose versus tight control; normative versus pragmatic). These dimensions are rooted in practices, based on comparative survey among members of different
organizations in same countries.
278 Cultural dimensions obtained via the tool ‘country comparison’ on www.geert-hofstede.com. For more information on ranking and scores of cultural dimensions see
also Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill USA, and/or Geert Hofstede
(2001), Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
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5. UNCERTAINTY AVOIDANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL.
Uncertainty Avoidance is considered as one of the most important dimensions in international management. Particular attention is
here given to this cultural dimension because most striking and prominent in above comparisons is the Portuguese score. An
additional reason to focus on Uncertainty Avoidance is how it values learning and diversity.
In a culture with a strong Uncertainty Avoidance there is less space for accepting diversity. The scores of the Southern European
countries demonstrate a strong Uncertainty Avoidance, especially Portugal. In contrast the Northern European countries, especially
United Kingdom, do have a lower score of Uncertainty Avoidance. Hofstede (2010:205-234) states that in cultures with a lower or
stronger Uncertainty Avoidance people connect, among others, to the practices and values around work and knowledge as
mentioned below:
Weak Uncertainty Avoidance

Strong Uncertainty Avoidance



Low stress; feeling of wellbeing



Comfortable in ambiguous situations
Acceptance of familiar risks; fear of ambiguous and with unfamiliar risks
situations and of unfamiliar risks



What is different, is curious



Students prefer open learning



Students prefer good discussions

Students concerned with right answer.



Teachers may say 'I don't know'

Teachers supposed to have all the answers



There should not be more rules than Emotional need for rules, even if these will

strictly necessary

High stress; feeling of anxiety

What is different, is dangerous
Students comfortable in structured learning

not work.



More changes of employer

Fewer changes of employer



Less structure in organization

More structure in organization



More new trademarks



Better an invention

Worse at invention



Worse at implementation

better at implementation

Fewer new trademarks

In their paper ‘National Culture – Intellectual Capital Inter-Relationship in EU countries’ Ioan-Franc, Sirok en Dindire (2013:23-42)
state that in a knowledge-based society organizations change continuously and the key-factor of change is intellectual capital. The
most important variables and dimensions of intellectual capital are (Ioan-Franc et., 2013:29):


Human capital which has three dimensions:

Knowledge (formal education, training, staff development and staff experience),
Skills (individual learning, collaboration for teamwork, dissemination of individual
knowledge and know-how, and leadership)
Behaviour (models, paradigms, beliefs, feeling of belonging to a group, self-motivation, labour satisfaction, flexibility, and creativity).


Structural Capital having the following dimensions and variables:

Technological Capital (r&d efforts, technological infrastructure, intellectual and industrial property),
Organisational Capital (organisational culture, values and attitudes, capabilities
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related to ict, organisational design).
Relational Capital includes the following: portfolio of customers, customers’ loyalty, market proximity, sales efficiency, suppliers, and
relationships with other actors.
The main outcome of their research is a strong influence of cultural dimensions on the variables and dimensions of intellectual capital.
The conclusion (Ioan-Franc et., 2013:37) is that there is a negative correlation between Uncertainty Avoidance and structural,
relational and human capital. While uncertainty and ambiguity increase, the performance of intellectual capital decreases.
The outcomes are based on combining leading methods and models of evaluation like ‘The Intangibles Asset Monitor’, ‘The Balanced
Scorecard’, ‘The Scandia Business Navigator’, ‘The IC Index’ and ‘Performance Prism”. In order to test their hypothesis the Pearson
coefficients were used.
In the coming paragraphs we will have a look at the receipt of Hofstede’s and Ioan-Franc et. insights and outcomes. First on the
regional level of the Beiras via interviews with informants, both Portuguese and non-Portuguese.

6. BEIRA’S REGIONAL RESPONSE.
People belong to a number of diverse groups and categories. Inevitably everyone carries several layers of mental programming within
themselves corresponding to various levels of culture. Most nations are composed of culturally different regions. Consequently
Hofstede (2010:45) recognizes the regional culture as responsible for differences within countries.
In order to have an impression of how diversity and international cooperation is experienced interviews have been carried out in the
Beiras. To gain insights six informants, three Portuguese and three foreign residents were interviewed in April and May 2017. All
interviews were done in English. The Portuguese informants were staff members, the foreign residents informants were
entrepreneurs.
Certainly this small number of individuals does not counterweight the data on the Portuguese cultural dimensions and that is a
methodological limitation. Then again, the value of an empirical contribution via interviews is that a reality might be elucidate on
how diversity affects colleagues with various values and the meaning of these insights for the relation between diversity and
intellectual capital.
Moreover the construction of cultural dimensions can be labelled as a grand narrative. Instead of focussing on this single meta-level
of analysis it is also important to gain notions via micro-narratives, the stories of informants about how they encounter diversity on
the ground.
The following characteristics should though be taken into account. The Beiras informants, two women and one man, were all between
30 – 40, having an academic Masters level and all originate from the region. The foreign residents, one woman and two men, were
all living and working as entrepreneurs in the Beiras for a period of 15-25 years. One informant was Dutch, one informant was English
and one French. The informants were all known to me via social networks of friends. Their names are changed. The informants are
not related in their field of work.
The informants were generally asked about their work, life and the relation with their foreign colleague. They were asked specifically
the three questions used by Hofstede (2010:190) as the fundament to collect data on Uncertainty Avoidance:

1.

Job Stress:

“How often do you feel nervous or tense at work?”
Scale: 1 (never) to 5 (always).

2.

Rule orientation:

“Company rules should not be broken even when you as employee think it is in the company's best interest"
Scale: 1 (Strongly agree) to 5 (Strongly disagree).

3.

Employment stability:

"How long do you think you will continue to working for this company?"
Scale, 1 (two years at most), 2 (from two to five years), 3 (more than five years but before retire), and 4 (until I retire).
Hofstede (2010:191) selected these questions from the IBM data and concluded that a country has a strong score on the value of
Uncertainty Avoidance “if in a country more people felt under stress at work, in the same country more people wanted rules to be
respected, and more people wanted to have a long-term career”.
Beiras informants:
-

Claudia, 35 years, single, works four years as receptionist at a small hotel owned by a French couple. Claudia lives also in
the same city as where the hotel is located. She studied social studies in Coimbra, did a three months course in France via
the Erasmus program. After finishing her study Claudia preferred to stay with her family. She enjoys working with French
colleagues because it expands her world. Claudia finds it a bit difficult to see their easier way of living.
1.

Claudia sometimes feel nervous or tensed at work. But this is in busy times with a lot of customers asking questions.
She does not experience much push from the French management.

Scale: 2

887

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
2.

There are no procedures or protocols in the hotel. Claudia learnt the unwritten ways of working, practices, during the
years. She prefers consulting with management but has enough confidence to make decisions in the best interest of
the hotel even when a rule needs be broken. Instructions do not need to be spelled out in detail. She feels safe to
make mistakes.

3.

Claudia considers moving abroad as the tourist sector offers international possibilities. Her aunt works in Barcelona
and Claudia has an ambition to go there even though she likes her present job.

Scale: 5

Scale: 1 (two years at most).
-

Sonia, 37 years, works seven years for a Dutch real estate entrepreneur.

After her law study she lived and worked in London for a year but returned to the Beiras to be with her present husband with whom
she has a family now. Sonia is responsible for the legal handling of contracts. Sonia is impressed by the sharing of knowledge and
experiences of her manager. Also the equal approach is much appreciated, especially as this is a 2 persons enterprise. Sonia finds it
remarkable how punctually Dutch people are, clients and manager alike.
1.

Sonia does not experience job stress, not even in busy times.

2.

Sonia jokes that company rules are of course very important for a lawyer, however there are no company rules, at
least not written, but practices. As contracts need to be precise, Sonia will not break a company rule without consulting
her manager.

3.

Sonia is very job-content. Also the relationship with her manager is fine. Sonia’s salary is needed for her family and
also therefore she does not think about moving.

Scale: 1.

Scale: 1.

Scale: 3.
-

Pedro, 32 years, single, has a background in literature studies. Many of his family members do live and work abroad
(Luxemburg, Belgium, Switzerland and France). Pedro works three years as a supervisor for a English agricultural company.
He has done a company training in England, a possibility which he very much appreciated. He gets along well with his English
general manager, having a lot of fun together. Pedro also likes his Beiras colleagues but claims that there are worlds apart
between the English manager who has a open attitude and the Beiras staff who is very closed in contact. Pedro thinks that
the low education (primary school) of his colleagues plays an important role. There are no hard feelings but Pedro feels like
a mediator, keeping the group together. However, the English manager is very happy with the knowledge he receives from
Pedro and others about the local ways of working, society, values and patterns. The local staff is not interested in the vision
of their company. Pedro assumes that the English company will not easily appoint a Portuguese general manager.
1.

Pedro does sometimes experience job stress when transport is not going well. He does not have stress in his
cooperation with the English manager.

2.

The English company has set up protocols on how to work with the products, how to organize transport etc.. Pedro is
uncomfortable with intervening in this practice.

3.

He likes his work, the company and his manager but Pedro sometime thinks about moving outside Portugal. He talks
with his family about the better salaries and living conditions. He thinks to leave in two years time though he worries
about selling his apartment.

Scale: 3.

Scale: 2.

Scale: 1.
Foreign Resident informants:
-

Carla, 48 years, owns together with her husband, a small hotel. Carla is French. She feels very welcome by the “kind people
in the Beiras”. She mentions also the gender issue. Quite often suppliers (men) ask her: “where is the boss?”. According to
hear business conversation between men are dominant in the Beiras. The last years the hotel runs better. At the same time
she starts to miss conversations on her own level of education and interest. She very much appreciate the contact with her
staff (mostly cleaning ladies with primary school), their loyalty and knowledge about all kind of live and work matters.
However, she longs also for talking about culture but admits being too busy to build up another social network.
1.

Carla has no job stress in her own hotel. She is sometimes stressed about all the paperwork but appreciate civil
servants, architects, lawyers etc. for their kind patience with her and her husband.

2.

Carla find company rules a big word but she created work practices during the years. She doubts whether the staff will
make important decisions on their own. Carla refers to all kind of expressions (like ‘mais ou menos’) preferred for not
being accountable. Carla in return has much fear to break institutional rules.

3.

Especially Carla starts to think about moving from the Beiras to Porto or Lisbon. Tourism is growing in a spectacular
way and a, more or less, new environment is appealing for her.

Scale: 1

Scale: 5.
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Scale: 1.
-

Henk, 56 years, Dutch, is an entrepreneur in real estate. He lives in the Beiras for 20 years. He has a small office with 3
employees, depending on the number of projects. He is very impressed by the progress which especially young people are
making. According to him Portuguese youngsters are outgoing and daring to take risks. Unfortunately this means also that
they are eager to leave the Beiras for Porto or Lisbon. Henk has seen young staff members departing while he had just
completed their training. Henk is very interested to see how the coming year the Beiras will develop. He foresees local
knowledge about all kind of crafts in a creative combination with global branding279. Also in real estate projects those
combinations can be observed. Henk enjoys working in Portugal because despite the rules there is a lot of space for
entrepreneurships, officially and un-officially as Henk calls it. He quite often obtains works via the networks of his staff. His
staff has sometimes problems with his directness of speaking.
1.

Henk is not the man for stress, he says.

2.

According to Henk his staff knows his flexibility and they have trust to make decisions on their own.

3.

Henk has no intention to leave or start another business.

Scale: 1.

Scale: 1.

Scale: 4.
-

Peter, English, works and lives with his family since 20 years in Portugal. He is owner of a irrigation company. Peter and his
wife came to the Beiras because they wanted to offer their children a more adventurous life outside the busy English
society. They are happy here and pleased with the good schools and universities. Peter appreciates the more relaxed work
environment. He started up his business 8 years ago. His clients are both Portuguese and non-Portuguese. Peter has a small
staff of workers who originate from the Beiras. He praises their loyalty and creativity in finding solutions for all kind of
problems. He gave his colleagues a training on the job. Peter feels very welcome in the Beiras.
1.

Peter experienced job stress in the beginning of his time in Portugal. He worked for a Portuguese farmer and there
were language problems. As entrepreneur he was in the beginning sometimes stressed because of financial worries.
Since a few years he is more worried about meeting his planning and all institutional rules.

2.

As entrepreneur Peter has a certain freedom to break his own companies’ rules. In his view the Beiras’ employees feel
very uncomfortable by breaking or changing rules. They really see him as the big boss. Peter refers to all the regulations
set out by government institutes. Those can be a burden to him.

3.

Peter is in his early sixties and expect to continue working in Portugal. He has not yet informed about the consequences
of a Brexit but even considers to require for a Portuguese passport.

Scale: 3.

Scale: 5.

Scale: 4.
The response of the informants, both Beiras origin and foreign resident, present an interesting perspective on cultural dimensions
and diversity. Regarding the three questions for researching Uncertainty Avoidance, the Beiras informants:


do not express a strong preference for company rules (formal or informal),



job stress is not a constant factor



employment stability depends also on the family situation.

Furthermore the Beiras informants are curious about other countries, are open for diversity. They appreciate the cooperation with
their foreign colleagues and lived for a longer or shorter while abroad. The foreign residents in turn recognize a growing creativity in
the Beiras and appreciate the expertise of their Beiras colleagues. In short, here we see various aspects which are connected to the
values of a weak Uncertainty Avoidance.
There are however, also observations (see for instance Pedro and Carla) related to the values of a strong Uncertainty Avoidance.
There are remarks about the distance in cooperation and contact between the Beiras staff and the foreign manager. Also
commentaries are made about the bureaucracy (see Henk and Peter). How to perceive these narrative views?

7. CULTURE AS INTRA-PERSONAL AND CATEGORY.
First of all, the studies of culture and diversity do not present as an outcome fixed concepts, dimensions or models. Outcomes and
insights are constantly in movement by developing and sharing knowledge.
Accordingly some intercultural philosophers (Brightman, 1995; Van Binsbergen, 2003) claim that cultures do not exist. Not because
it is a concept, model or dimension but because of the diversity of continuously changing cultural values (nation, region, ethnicity,
profession etc). This overlap causes everyone to be compelled in too many orientations, none of which coincide with a particular

279

An example is Burel Factory, exporting wool products from Manteignas all over the world. A team of designers, together the Creative Centre, has given the so-called
‘burel’ wool an artistic touch for fashion and decoration. See for more info www.burelfactory.com Also inspiring is to see the work of Miguel Gigante who has a ‘Atelier de
Burel’ in Covilhã.
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group or cultural dimension as Hofstede argues. People cannot be analysed on the basis of their cultural dimension but on the basis
of their ‘situational logic '.
Indeed, the cultural dimensions are a model with all advantages and disadvantages of a model but the advantage of Hofstede’s
research is to categorize complex realities instead of unlimited constructivism as promoted among other by some intercultural
philosophers.
A disadvantage is that Hofstede classifies people on the basis of statistical data and static dimensions of national culture. His concept
of culture is mechanistic, using a discourse of ‘mental programming’ and 'software of the mind’. A mechanistic viewpoint is to analyse
the behaviour of complex systems (cultures, economies) are determined strictly by the interactions of the components of which they
are composed. However, the face-to-face interviews indicate indeed that people are also inclined to think and act on a situational
logic, based on their diversity of orientations (social origin, education, training, profession, economic situation etc.).
As they both confirm and question the dimension of Uncertainty Avoidance, the perspectives of Hofstede (mental programming) and
the informants (situational logic) are complementary and contradict each other at the same time. One may conclude that at an
individual level cultural values and diversity can be conceptualized as an intra-person phenomenon. At the collective level cultural
dimensions and diversity captures composition alongside meaningful characteristics.
It is worthwhile to realize that Hofstede maintains an essentialist concept on culture. Statements like the dichotomy ‘Dutch are
individualistic and Portuguese avoid uncertainty ' are problematic because there are Portuguese who are individualistic and many
Dutch people who avoid uncertainty. From an essentialist approach the homogeneous individual is connected to a culture which is
connected to a national community. The thoughts and acts of the individual are explained by the cultural context of the collective.
There is a certain degree of continuity in cultural values. And this continuity is considered by Hofstede. But a result of such an
essentialist interpretation only is that, both on local and global level, cultures are static blocks. This essentialist concept of culture
can be questioned when people are considered unique persons with diverse values which can change because of experiences and
circumstance. A vital intra-personal encounter offers the possibility to see the other in her/his diversity.

8. CULTURAL CHANGE
As mentioned Hofstede’s research has an paradigmatic status and subsequently receives lots of reactions. In this line an important
study has been carried out by the so-called GLOBE-study280. GLOBE stands for "Global Leadership and Organizational Behaviour
Effectiveness" . In 2004, its first comprehensive volume on "Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies"
was published, based on results a collaborative research endeavour having a reputation as a hallmark for diversity, inclusiveness,
richness, and multilateralism. Their data (based on several methods) suggest that globally, the number of countries with lower levels
of Uncertainty Avoidance has increased from 1970 to 2005, corresponding with rising income, wealth and economic prosperity
worldwide.
Another reaction was made by Mi-Ying Wu (2006) who placed Hofstede’s research in Taiwan and the United States. Wu used
Hofstede’s cultural dimensions as the theoretical base and agrees with critics who say that the Uncertainty Avoidance questions (job
stress, company rules and employment stability) reflect three different constructs (Wu, 2006:35). The data was based on 303
respondents studying and working at one Taiwanese University and one U.S. University. Mi-Ying Wu’s research brought as well
significant insights, corresponding with GLOBE.: when the political, societal, and economic environments change, as they have in
Portugal, people's cultural values also change.
With reference to Portugal specific political, societal and economic factors and conditions do play a role by the understanding of a
turbulent, complex reality.
a.

Political environment.

To start with, Hofstede has based his research on data collected in the period 1967-1973. In the case of Portugal this means that IBM
employee values were obtained during a time (1933-1974) that the social, economic, cultural and political life was controlled by the
totalitarian government of António de Oliveira Salazar, de facto dictator. For sure there is a causal link between the political system
and the values survey. Every dictatorship aims to silence people. Questions are not accepted and so some people are losing their
intellectual curiosity or fear to answer according to their values.
b.

Societal and economy environments

With reference to the interviews it would be possible to suggest a difference in values between a younger and older generation. Of
those who have lived longer or shorter or not at all at the time of authoritarianism. A younger generation who is more exploring and
an older generation which is less. But contrary to the values of a strong Uncertainty Avoidance, affected by the economy, Portuguese
migrants (for sure also from the Beiras) of all ages and levels of education have stepped into a new, unknown situation.
More than 20% of the Portuguese population, over two million people, is living and working outside their country of birth (Portugal
Emigration Factbook, 2015:33).281 A 2013 research ‘Brain Drain and Academic Mobility from Portugal to Europe’ conducted by Dr.
Rui Machado Gomes et al. (2016) among young, educated workers showed that about half will not be coming back. A main reason
to leave was the search for employment and better salary.
One might question how this mass migration influences the Portuguese score of Uncertainty Avoidance.

280

This research was conceived in 1991 by R. J. House (University of Pennsylvania). In 2004, its first volume on "Culture, Leade rship, and Organizations: The GLOBE Study
of 62 Societies" was published, based on results a from about 17,300 middle managers from 951 organizations.
281
www.observatorioemigracao.pt/np4/file/4924/OEm_Factbook_2015_.pdf
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Trying to understand the sacrifices of mass migration on people but, and this might be controversial, in respect of Hofstede’s cultural
dimensions, migration manifests a low score of Uncertainty Avoidance as people are stepping into a new, unsecure situation. And
migration has a creative drive: it forces you to reinvent yourself.
The policy to promote the coming of foreign residents / migrants will be motivated by financial grounds and the exodus of Portuguese
but it reveals also a vision of a more diverse society.

9. INTELLECTUAL CAPITAL AND VALUES
Paper question:
Validity data
Method and Beira narratives
Theory and Practice
Profile of Portugal
Creative Intelligence
Diversity Management
Intellectual capital is constructed by our cultural values. The mistaken conceptions around the Uncertainty Avoidance and the
questions around the validity of Hofstede’s cultural values at this moment in Portugal demand a new value survey in Portugal. One
can doubt the hypothesis that while Uncertainty Avoidance increases, the performance of intellectual capital decreases. The
relational capital appeared to be good in the Beiras. Portuguese migrants have the courage and take the risk to study and work
abroad. They do not primarily see ‘what is different is dangerous’. Experiences and circumstances have changed the political, societal
and economic environment in Portugal and have changed the Portuguese.
About the relation between cultural diversity and intellectual capital Fabrice Cavarretta (2008)
comes to the conclusion that organizations prominent homogeneous or prominent diverse
have the best intellectual capital. The cooperation in a diverse organization needs more coaching but once it works a diverse
organization is more creative because of the input of various values and insights.
The aging of the huge boomer generation, the largest of
its kind in US history, and the rise of an even larger demographic,
Gen Y, marks a dramatic split. Gen Y’s stronger embrace of sustainability,
same-sex
marriages, and racial and ethnic integration
as a result of having been born into a world where such cultural
values are more widely accepted is affecting not only those born
after 1980 but the nation as a whole. But it’s Gen Y’s desire to
participate in and create their own media that’s having the most
profound effect on the American economy.
• Which theories and notions act as meaning and legal framework? What are the leading ideas and principles?
• What key publications act as benchmark for practice, training and research? Is there consensus on?
• On what core competencies let the profession itself and to what extent are these competences in models and instruments
incorporated?
In short, it is recommended to carry out a new value survey in Portugal because of the following motivations:
1.

Hofstede’s ‘mental programming’ and ‘the situational logic’ are at odds. Following the debate of intercultural
philosophers and Hofstede about culture as an intra-person encounter or collective category, we can wonder whether
cultures do exist based on statistical data or do not exist based on situational logic. However, we might as well wonder
how cultures change and how to analyse these changes.

2.

Hofstede’s work has been used effectively but his data were collected 40 years ago and need an update. Cultural
values in a specific culture are not static but dynamic and transform over time, influenced by political, societal and
economic circumstances.

3.

Consequently many cultural theories should be updated and re-evaluated. It would be interesting to have a discussion
between Mi-Ying Wu and Ioan-Franc et a. about the hypothesis that while Uncertainty Avoidance increases, the
performance of intellectual capital decreases.

Thanks to the informants.
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PT and foreigners only meet on a regular basis in the workplace.
Intellectual Capital and diversity
http://www.theinclusionsolution.me/a-point-of-view-social-capital-intellectual-capital-and-the-diversity-advantage/
The research undertaken by our institute aims to analyse processes of diversity among migrants and international groups. One
conclusion is that the people's self-images and world-views simultaneously converge and conflict as people connect and disconnect,
understand and misunderstand.
The identities of people are changing all over the world, transformed by processes of diversity..
The interactions between people are changing all over the world, transformed by processes of diversity. Also the Beiras communities
become more diverse as a consequence of globalization, tourism, expatriation and n.
The research undertaken by our institute aims to analyse processes of diversity among migrants and international groups. One
conclusion is that the people's self-images and world-views simultaneously converge and conflict as people connect and disconnect,
understand and misunderstand.
By analysing the conditions leading to clashes in contact (and contact in clashes), we see that interactions across diversity are indeed,
as Ghorashi states, supported when people feel the condition of safety: safe enough to recognize that they are both angry and joyful,
fearful and trustful, frustrated and cheerful about the interaction with the diverse Other or Otherness. It's quite a challenge for
leaders to create such a safe space for interaction with diversity and to support people in their processes of transcending their
habitus. And it would be perfect if leaders could always succeed in meeting this challenge.
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ABSTRACT
There is a vast empirical literature on high-growth companies. Existing evidence reveals that most firms do not grow, and that the
number of high-growth firms is generally low. Nonetheless, these firms contribute largely to job and income creation and have
therefore have received increasing attention among policymakers. The question much understudied is whether high-growth tends
to persist over time. Hence, in this study we examine the persistence of high-growth patterns, being highly innovative in this regard.
This study explores high growth and persistent high growth of firms in Portugal, using actual firm performance as indicated by
employment and turnover over the last decade or so. Doing so, we bring to the literature new insights. First, we explore the
geographical spread of high-growth firms and persistent high growth firms across Portuguese districts. Do they have specific
geographic patterns, or do they resemble the same distribution of average firms?. In addition we explore if PHG firms systematically
differ from other high-growth firms in a number of economic and financial dimensions, and if the patterns hold between regions. We
investigate this question using firm-level data from Portugal during the period 2006–2014. We draw upon firm-level information from
IES (Inquérito Empresarial Simplificado), a well-known database maintained by the BPLim of Bank of Portugal. The IES contains
location and detailed balance sheet and income statement information for firms in all sectors of activity in Portugal. The edition at
our disposal covers a time span of 9 years, from 2006 to 2014. Our working sample is formed by continuing incumbent firms. Firms
that entered after 2006 or exited before 2014 have been removed, yielding a balanced panel over the sample time window. All firms
are classified according to their sector of principal activity, disaggregated up to 4 digits of NACE classification and we. The present
study considers both manufacturing and services, covering a final sample of over 190000 firms. The results can be used to evaluate
the performance and location of firms over the recent economic crisis, as well as the potential challenges for different regions.
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RESUMO
A temática do empreendedorismo sofreu, nas últimas décadas, um crescimento exponencial no seu estudo e aplicação. A actividade
de empreender está amplamente diversificada e são desenvolvidos estudos no âmbito do empreendedorismo empresarial, social,
cultural, feminino, urbano, rural, jovem, sendo analisada a sua importância e o seu papel no crescimento e desenvolvimento
económico. Se é um facto que o empreendedorismo, e o estudo do mesmo, se encontram fundamentalmente associados à iniciativa
privada, será que é legítimo questionar se existe a actividade de empreender ao nível das administrações e instituições públicas e
locais? Será que a existência de condições políticas e legais, de apoio ao comportamento empreendedor, fazem diferença? Qual o
papel que os “actores” e procedimentos públicos institucionais, de fomento ao empreendedorismo, assumem no desenvolvimento
económico e social de uma região ou território? Neste quadro, são ainda escassos os estudos que procuram estudar o papel que as
acções, procedimentos e políticas adoptadas e levados a cabo por determinados organismos/instituições públicas locais exercem em
prol do empreendedorismo privado, atracção de investimento e concomitante crescimento económico e social dos territórios. Este
constitui o objectivo deste trabalho. Analisar e estudar o papel do empreendedorismo institucional no município de Vila Nova de
Famalicão e perceber a sua importância no dinamismo económico e social deste território. Seguindo a metodologia qualitativa,
através do estudo de caso, pretende-se analisar e perceber o papel activo que os seus actores, processos e acções têm assumido na
promoção do empreendedorismo no município, nas suas diferentes vertentes, empresarial, jovem, social, feminino, cultural…, bem
como os seus impactos na economia e sociedade locais. Considerando que, no contexto nacional, os estudos sobre
empreendedorismo público institucional são escassos, espera-se, com este trabalho, dar um contributo para o estudo desta temática
em específico. Por outro lado, através do caso em estudo, divulgam-se boas práticas no que respeita ao desenvolvimento de
ferramentas, actividades de apoio e incentivo à definição e criação de oportunidades e actividades empreendedoras, na captação de
investimento, implementação de projectos estruturantes e no desenvolvimento de networks, que envolvem diversos stakeholders,
contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Em suma, espera-se que este trabalho possa
contribuir para o debate e reflexão sobre o papel que os organismos públicos locais poderão desempenhar na promoção do
empreendedorismo e dinamização económica local e regional.

894

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1016
FROM CLUSTERS TO LEARNING OPEN INNOVATIVE INDUSTRIAL
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ABSTRACT
In this article we revisit the traditional approach on clusters following a complex approach on ecosystems of entrepreneurship and
innovation, in order to better understand the specificities of the Portuguese and Italian culture of industrial entrepreneurship and its
importance for regional development. For this purpose, we recover and cross the Marshall’s vision and the Italian variant of industrial
district from the Maestro Giacomo Becattini, characterized by a high incidence of personnel exchange between buyers and sellers
(suppliers); high level of cooperation between competing firms (i.e. coopetition) for risk-sharing, market stabilization and innovation
sharing; disproportionately high numbers of staff assigned to design and innovation activities; strong trade and business associations
that provide access to infrastructure and services for technical, financial, marketing, training and training; and strong regulatory
action by local government bodies in promoting the so-called core industries (ie, strategic bets). In this line of reasoning, we make a
first attempt to ground and deepen the sources of a new culture of open entrepreneurship and innovation, oriented towards
sustainable regional development. This attempt uses the design and subsequent operationalization of new ecosystems of
entrepreneurship and innovation that are here designated by learning open innovative industrial districts (LO2ID). For the
ecosystems’ formalization, we use the methodology proposed by the Kauffman Foundation in 2015, which proposes the use of four
new pillars: density; fluidity; connectivity; and diversity. In addition, two qualitative applications of this methodology are presented
for two industrial regions, with different densities, located in Portugal and Northern Italy, which highlight the importance of
reconciling the presence of both born global companies and investors born within the LOI2D.
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RESUMEN
La síntesis de acciones experimentadas en territorios españoles, dominicano-haitiano, mexicano y de Nueva Zelanda, así como de las
estrategias docentes y concienciación ciudadana articuladas con las mismas, nos han conducido a plantearnos este trabajo. Se
muestran en primer lugar los principales campos investigados conforme a: la percepción del paisaje; la sostenibilidad del territorio
relacionada con los cambios de uso del suelo; el suelo como recurso natural para la gestión sostenible de zonas empobrecidas; la
recuperación de suelos y biodiversidad edáfica; el empleo de especies autóctonas y tecnologías respetuosas con los servicios de los
ecosistemas presentes en un territorio dado. Así mismo sistematizamos los principales resultados obtenidos de la investigación
articulados con la práctica docente de los mismos, especialmente para enseñanzas no universitarias.
Palabras clave: paisaje, ecología, sostenibilidad, innovación educativa
Código del JEL: RS13 Educación, Innovación y Territorio

EMERGING REFLECTIONS ON REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES EXPERIENCED BY OUR TEACHING AND SCIENTIFIC RESEARCH
ABSTRACT
This work arises from the synthesis of numerous experienced programmes in territories of Spain, Dominican Republic, Mexico and
New Zealand, as well as the teaching and community engagement strategies articulated in those programmes. The main fields of
research are the perception of the landscape; the sustainability of the territory related to land-use changes; the soil as a natural
resource for the sustainable management of impoverished areas; the recovery of soils and soil biodiversity; the use of native species
and environmentally friendly technologies respectful with the ecosystem services. This work also summarizes the main results of the
research linked with the non-university teaching practice.
Key words: landscape, ecology, sustainability, teaching innovation.
JEL codes area: RS13 Education, Innovation and Territory

REFLEXÕES EMERGENTES DE ESTRATÉGIAS EXPERIMENTADAS RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL A PARTIR
DE NOSSA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DOCENTE
VISÃO GERAL
Este trabalho é uma síntese de numerosas ações experimentadas em territórios da Espanha, República Dominicana e Haiti, México e
Nova Zelândia, assim como das estratégias docentes e conscientização cidadã articuladas nessas experiências. Em primeiro lugar se
mostram os principais campos investigados conforme: a percepção da paisagem; a sustentabilidade do território relacionada às
mudanças de uso do solo; o solo como recurso natural para a gestão sustentável de áreas empobrecidas; a recuperação de solos e
biodiversidade do solo; o emprego de espécies autóctones e tecnologias respeitosas com os serviços dos ecossistemas presentes em
um dado território. Dessa forma sistematizamos os principais resultados obtidos na investigação articulados com a prática docente
das experiências, especialmente para o ensino universitário.
Palavras chave: paisagem; ecologia; sustentabilidade, inovação educativa

INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Muchos de los problemas que se presentan en un territorio concreto están ligados al desarrollo, como son aquellos ligados a la mala
gestión de sus recursos naturales y las incidencias de la contaminación. Por eso la conquista social de la ciencia ecológica y del cuidado
del medio ambiente, es sin duda la cuestión requerida en el tema que nos ocupa. La ecología comenzó precisamente a ser
mundialmente conocida al alzar su voz en contra del camino hacia el precipicio de la civilización industrial con ojos puestos solamente
en el crecimiento económico sin respetar la Naturaleza. Una voz que sigue hoy levantándose, pero no ya solo desde los y las
profesionales de esta ciencia, sino desde una creciente concienciación social acerca de la problemática referida. Sin duda, la ecología
está ya en las entrañas de nuestra sociedad (Margalef, 2010).
En los trabajos de Alexis et al. (2005) y Hernández et al. (2006), se muestran algunas de las primeras experiencias relacionadas con la
temática que abordamos si bien es en Hernández et al. (2014), donde mostramos más detalladamente la implicación que venimos
teniendo en Programas y Proyectos de Desarrollo Local y/o Regional, con comunidades ubicadas en territorios rurales y participación
activa de las mismas en la resolución de problemas locales vinculados a la salud, al agua, al suelo y agropecuarios. El componente
educativo y/o formativo de las comunidades siempre se ha tenido en cuenta tanto para el diagnóstico de fincas agrícolas en relación
a su sostenibilidad (caso de la cuenca fronteriza de Pedernales entre República Dominicana y Haití), de microcréditos y economía
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solidaria (República Dominicana y Nicaragua, respectivamente), de gestión comunitaria de agua potable (Nicaragua), o para
aprendizajes escolares relacionados con la contaminación de suelos y restauración de ecosistemas degradados (regiones españolas,
dominicanas y neozelandesas), como se podrá comprobar en muchas de las referencias bibliográficas aludidas al final de este trabajo.
Por otra parte, se han tenido en cuenta las principales ideas que se enmarcan en la interacción de la trilogía ecología-economíajusticia. El significado de esa terminología, que se viene utilizando en diferentes ámbitos políticos, empresariales y sociales, es más
bien sinónimo de “ideas ambientales o socioambientales” porque se reconoce que son muchos los males ambientales que aquejan
a nuestro planeta. Por ello, hoy es más necesario que nunca pensar en todas las ideas posibles para protegerlo. Todas ellas aparecen
en el mercadeo de la crisis actual y están basadas en lo que conocemos como problemas ambientales globales, que no solamente
son en verdad de ámbito global porque son para todo el planeta, sino que permean la ciudadanía de todos los pueblos de la Tierra.
Nos proponemos en este trabajo sistematizar los principales contenidos investigativos realizados que nos puedan conducir a deducir
algunas de las líneas de acción de interés para comprender cómo nuestro capital intelectual puede aplicarse a la innovación educativa
ligada al territorio. La metodología seguida para ello ha consistido en una lectura crítica de los proyectos que hemos llevado a cabo
en las regiones aludidas (ver figuras 1 y 2), valoración de los resultados obtenidos, y síntesis de las principales cuestiones que permitan
ser tenidas en cuenta para otro tipo de situaciones análogas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Sistematización de la investigación
Las figuras 1 y 2 muestran los principales campos de acción que hemos llevado a cabo en relación al territorio. Los principales
resultados se encuentran publicados en diferentes medios, como podrá observarse en la bibliografía citada. No obstante, vamos a
señalar un elenco de los mismos en el marco de los propósitos de este trabajo.
Figura 1. Esquema cronológico de proyectos de investigación científica vinculados al desarrollo sostenible que hemos realizado.

Sostenibilidad del territorio relacionada con los cambios de uso del suelo
Suelo como recurso natural para la gestión sostenible de zonas empobrecidas
Recuperación de suelos y biodiversidad edáfica
 ANÁ
ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO DE LA
ALCARRIA CONQUENSE (ESPAÑ
(ESPAÑA) Y PAUTAS PARA SU DESARROLLO
SOSTENIBLE.
19961996-1998
 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA Y CUENCA
TRANSFRONTERIZA DE PEDERNALES (REPÚ
(REPÚBLICA DOMINICANADOMINICANA- HAITÍ
HAITÍ):
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y EXPLOTACIÓ
EXPLOTACIÓN DE LOS
RECURSOS.
20082008-2011
 EFECTO DE LOS LODOS RESIDUALES DE LA PLANTA TRATADORA DE
AGUAS EN AGUASCALIENTES (MÉ
(MÉXICO) SOBRE LOS ARTRÓ
ARTRÓPODOS DEL SUELO
DE DOS AGROECOSISTEMAS”
2009AGROECOSISTEMAS”
2009-2010
CUBIERTAS VEGETALES PARA RESTAURAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉ
ECOSISTÉMICOS
DE CULTIVOS LEÑ
1996 – 2015
LEÑOSOS (Españ
(España)
RESPUESTAS DE POBLACIONES DE PLANTAS A SUELOS CONTAMINADOS DE
ESCENARIOS REALES : APROXIMACIONES ECOLÓ
ECOLÓGICAS A LA REMEDIACIÓ
REMEDIACIÓN
(Españ
1999(España y Nueva Zelanda)
1999-2016

Poblaciones vegetales autóctonas y cultivadas
para recuperación suelos contaminados
Restaurar los servicios de los ecosistemas atendiendo al suelo
Al ser el paisaje el resultado de la relación sensible de los seres humanos con su entorno percibido, se convierte en elemento de
identidad territorial y manifestación de la diversidad del espacio geográfico que se hace explícita en la materialidad de cada uno de
ellos. Partiendo de que para la Ecología, el paisaje no es tan sólo una estructura determinada -la foto fija- que cambia con el tiempo
(figuras 2 y 3), sino un sistema funcional en el que se dan flujos resultantes de procesos naturales y antrópicos, nos condujo a aplicar
distintas metodologías para un entendimiento sistémico (figura 4).
Asumir la naturaleza dinámica del paisaje supone también dirigir nuestra atención a los procesos recientes, que son los más
directamente percibidos por la gente. Por eso fue sido preciso desarrollar una dinámica perceptual para las personas por medio de
itinerarios ecológicos que albergan los diferentes tipos de ecosistemas presentes en el mismo, ya sea en un territorio mediterráneo
(Hernández et al., 1993 y 2006; Alexis et al., 2010), o dominicano (Hernández et al., 2010; Hernández, 2012).
Hemos necesitado el conocimiento del territorio en aquellos aspectos más importantes percibidos en el mismo pero atendiendo a
diferentes ópticas complementarias como se muestran a continuación.

Figura 2. Principales proyectos de investigación realizados con estudiantes y docentes así como un ejemplo concreto para el caso del
paisaje de un territorio ibérico (a la derecha de la línea discontinua) y que se complementa con las imágenes de la figura 3.
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PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA HALLAR
UN ÍNDICE ECOLÓGICO
EN ÓRDEN A LA SOSTENIBILIDAD DEL PAISAJE

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
DOCENTE

 Teselas de encinar

1986-1991:
“El Aprendizaje
perceptual del
entorno”.

 Teselas de otras manchas verdes
relacionada con encinar
 Superficie verde
 Índice heterogeneidad del paisaje
 Presencia de agua

1989 – 2012:
“Transformación
curricular de
Docentes de Ciencias
a partir de la Ecología”.

Ha sido básico contemplar los usos del suelo,
realizar un análisis de fotografías aéreas en
un periodo de 30 años y utilizar GIS para
Integrar la información

2005-2007:
“La educación en
valores por medio de la
enseñanza aprendizaje
de temas
medioambientales: un
proyecto de
Investigación
participativa”.

PARÁMETROS SOCIO-ECONÓMICOS ESTIMADOS
 Número de habitantes

 Estructura de edades de la población
 Servicios de infraestructuras
en el territorio
 Infraestructuras para el turismo

Figura 3. Ejemplo de análisis de un paisaje de la región manchega (España) aplicando análisis de fotografías aéreas y SIG
Municipalities
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Huete
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Figure 1.- Spatial organization of the district "Alcarria conquense"

taking into account a de
sustainability
index that integrates
parameters of the
Territorio
La Alcarria
(Cuenca)
landscape ecology, with economical and social indicators of its
municipalities
analizado

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA
DE ENCINAR

Resultado del Análisis de Fotografías Aéreas

1.1 Clarificar los servicios que los ecosistemas proporcionan al bienestar humano.
Un ejemplo acerca de los servicios que proporcionan las cubiertas vegetales en olivares y viñedos obtenido en nuestra investigación,
se muestra en la figura 5.
1.2 Así mismo hay que prestar atención al conocimiento de la dinámica de un sistema no-aislado, no-lineal y auto-organizado,
como son los ecosistemas. Todos estos últimos tienen unas propiedades responsables de su organización como son la
autorregulación (homeostasis) y la estabilidad frente a las perturbaciones mediante un comportamiento adaptativo. Ello es debido a
que la estructura de un ecosistema (relaciones entre sus componentes), su función y los flujos entre ambos, son interactivos. Desde
esta óptica se ha hecho necesario también conocer las interacciones entre poblaciones de vegetales y animales, dado que la
interacción es un tipo de relación de influencia recíproca aunque se trata de solo un mecanismo bioenergético. La ecología nos enseña
que el efecto que una especie puede tener en el crecimiento poblacional y el bienestar de otra especie puede ser negativo, positivo,
o neutro. La interacción que tiene lugar entre dos individuos o más de especies diferentes, dentro de un ecosistema, se conoce como
una relación interespecífica, que podrá tener carácter positivo (mutualistas o de cooperación), o negativo (depredación, parasistismo,
competencia). La dinámica de las relaciones ecológicas es necesaria para tener en cuenta en la recuperación de suelos, así como todo
lo relativo a las redes tróficas, el reciclaje de la materia orgánica y el carácter sistémico de la biosfera.
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1.3 Las temáticas que son percibidas con más significado por la gente que vive en un determinado territorio, ya sea este rural o
empobrecido, deben ser prioritarias en la investigación para el desarrollo de una región. El hecho de la degradación de los suelos y
la contaminación, se impusieron siempre sobre otras características percibidas en cualquiera de los territorios trabajados. Por eso
mostramos en la figura 5 los procesos investigados en relación a la primera problemática aludida. Como podrá apreciarse son muchos
los procesos implicados en la degradación de los suelos, pero no por ello podemos dejar de exigirnos la sensibilización, la educación
y la formación de la Ciudadanía en relación a todos ellos. Así mismo, el incidir en que el proceso de circulación de la materia en los
ecosistemas es la base donde se sustenta cualquier acción de reciclaje de los residuos. Hay otras acciones con las que podemos
ayudar a no bloquear o desequilibrar dichos procesos, que no nos es posible abordar en el espacio de este trabajo.
Figura 4. Ejemplo de los resultados obtenidos mediante el empleo de cubiertas vegetales en olivar y viñedo.
SERVICIOS
APORTADOS POR LAS
CUBIERTAS

SERVICIOS
CONCRETOS

- Relacionados con la
conservación del agua
en el suelos

- Regulación hídrica

- Regulación de flujos
en épocas primaveral y
otoñal

- No laboreo

- Relacionados con la
conservación del suelo
- Mejora de la
estructura de la capa
superficial edáfica

- Control de la
erosión
- Mejora de
agregados

- Retención de elementos
finos
- Evita la eutrofización de
cauces superficiales
- Aporte de nutrientes
- Aporte de M.O.

- Utilización de siega
mecánica a ras de
superficie sin
quebrantar la estructura
edáfica

- Relacionados con la
conservación de la
biodiversidad

- Recursos vegetales
- Aumento de
microorganismos
simbióticos en raíces
- Refugio de
especies animales

- Proporcionar ecotipos
de sp. de pasto
adaptados a condiciones
semiáridas
- Posibilitar la fijación de
N atmosférico y mejora
flujos del N y del C
- Hábitat para
poblaciones migratorias
de microfauna edáfica

- Corte de la cubierta
cuando haya iniciado la
fase de semilla las
leguminosas.

- No utilización de
herbicidas
- No gastos en
herbicidas ni en
mineralización

- Mejor estética
paisajística
- Sostenibilidad económ.
-Transf. resultados a
agricultores y estudiant.

- Días de “Puertas

- Relacionados con la
sociedad

FUNCIONES
EN EL ECOSISTEMA

MANEJOS
REALIZADOS

- Ingeniería ecológica

abiertas”

- Talleres con escolare

Figura 5.Esta figura está tomada de Hernández y Pastor (2013).
Escenarios para la restauració
restauración,
recuperació
recuperación y /o rehabilitació
rehabilitación
de ecosistemas degradados
PROCESOS DEGRADACIÓ
DEGRADACIÓN
donde hemos trabajado
SUELOS
Retirada de bosques y
de cultivos cerealísticos

Erosión suelo

Recuperación natural de la vegetación

Infraestructuras viarias:
taludes de carretera
Suelos desnudos en
agrosistemas forestales
(olivar y viñedo)
Suelos monocultivos
herbáceos
Áreas descarga de
vertederos residuos
urbanos (VRSU)
VRSU:
plataformas y taludes
Emplazamientos de
minas abandonadas
Emplazamientos
de minas en explotación

REVEGETACIÓ
REVEGETACIÓN Y
FITORREMEDIACIÓ
FITORREMEDIACIÓN

Recuperación con y sin enmiendas
(compost RSU, biosólidos, quelantes)
Compactación suelo
Siembra cubiertas vegetales que
incorporan fertilidad química y M.O.
con especies autóctonas
Pérdida de M.O.

Binomio
Erosión-Contaminación

Contaminación suelo
y aguas superficiales y
subterráneas

Manejo de cubiertas
en relación a la
conservación
del agua

Metodologías para la Evaluación
de Riesgos Ecotoxicológicos

-Salinización
- Metales pesados

Fitoextracción y
Fitoestabiliazación
con sp. autóctonas

1.4 Otra perspectiva importante es el saber que la nueva ciencia de la sostenibilidad va más allá del desarrollo sostenible. Cuando
hablamos de desarrollo sostenible, nos reafirmamos que nos encontramos entre la autodependencia colectiva y la supervivencia
global. Pero en la actualidad se tiende a abandonar el término al entender que ya está demasiado “contaminado” por su confusión
con crecimiento económico. Por eso preferimos hablar de sostenibilidad, término que se apoya en la economía ecológica, que implica
una verdadera transformación de la economía mediante la integración de las cuestiones ecológicas. Promueve así un desarrollo que,
no sólo respeta la tierra y los seres vivos, sino que favorece el desarrollo de vínculos personales de los seres humanos con la
Naturaleza (Hernández et al., 2009).
1.5 Dado que el desarrollo regional debe tener en cuenta los tipos de suelo presentes en un determinado territorio, no podemos
olvidar desde esta óptica que hay tres conceptos que se implican mutuamente en la recuperación de suelos: integridad ecológica,
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sostenibilidad y salud de ecosistemas. Por eso en la figura 9 se explicitan aquellas variables edáficas que son necesarias analizar al
respecto.
Figura 6. Cuestiones de interés para abordajes de la sostenibilidad en relación al desarrollo regional
UNESCO - Década Educación para la Sostenibilidad
2005-2015 (Unesco, 2005)

- Tecnologías para la sostenibilidad

- Reducción de la pobreza
- Igualdad de sexos
- Contaminación sin fronteras
- Turismo sostenible
- Crecimiento demográfico
- Cambio climático
- Biodiversidad
- Urbanización y sostenibilidad
- Agotamiento de recursos naturales
- Desertización
- Reducción de desastres naturales
- Conflictos y violencias

RETOS
Objetivos del Milenio (OM)
Servicios de los Ecosistemas (SE)
Educación para la Ciudadanía (EC)

VIDA
SOSTENIBILIDAD

Contenidos para los aprendizajes de las
Competencias Fundamentales
en el Curriculum Escolar

PROCESOS
Transformación
para la sociedad del conocimiento

1.6 Estamos convencidos de que son necesarios algunos cambios en los enfoques del desarrollo de una región, así como que dichos
cambios se producen como consecuencia de las interacciones entre científicos/as y ciudadanos/as. Sin cambios no hay innovación.
Reconocemos en el tema que nos ocupa, que el cambiar requiere un esfuerzo personal y colectivo. Ahora es tiempo de cambios
radicales para apoyar nuestra acción porque por primera vez en la historia coinciden tres características favorables a escala
planetaria: la conciencia global incrementa la solidaridad (como por ejemplo ante los efectos del cambio climático en algunos lugares
del planeta), hay mayor número de mujeres en la toma de decisiones ( en especial, en los ámbitos de la gestión de tierras y en el
educativo), así como la participación no presencial (concretamente de científicos/as conocedores del territorio). Esta perspectiva
ecosocial nos ha motivado los proyectos de investigación a escala del territorio, regional y local, llevados a cabo. En todos los casos,
articulando en la medida de lo posible distintas acciones realizadas con estudiantes, docentes y agricultores como se muestran en
distintas publicaciones (Gutiérrez-Ginés et al., 2012; Hernández y Gutiérrez, 2013; Hernández, et al., 2011 y Hernández, 2012).
Figura 7. Ejemplo de aplicación de GIS para conocer si un territorio es idóneo para un cultivo dado en base a las características que
presentan sus suelos.
pH

Materia orgánica

C/N

Nitrógeno

Distribución de la concentración
de variables edáficas en Pedernales
(República Dominicana)

Fosfatos

Potasio

Contribución de los SIG a la planificación
del desarrollo rural sostenible: aplicación
para los cultivos de habichuelas

2. Reflexiones emergentes
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2.1 La diversidad paisajística en un territorio resulta de la articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio
valioso y difícilmente renovable, que no debería quedar eclipsado por la biodiversidad, políticamente más asumida hasta ahora. Sino
que estamos hablando también de esa otra diversidad de ecosistemas que componen un paisaje.
2.2 Hablar de sostenibilidad implica una verdadera transformación de la economía mediante su integración ecológica. O dicho de
otra forma, la única manera de conseguir la meta de la sostenibilidad es mejorando nuestro entendimiento y conocimiento de los
sistemas ecológicos. Sin embargo seguimos teniendo dificultades en relación las medidas de la misma (Hernández et al, 2009). De
ahí la utilización de distintos tipos de índices de sostenibilidad concretos que puedan dar el mismo peso a cada una de las formas de
ésta: (la ecológica, la económica y la social) sin que ninguna de ellas tenga prioridad sobre otra (Young, 1997).
La iniciativa para una biosfera sostenible (Lubchenco et al., 1991) constituye el marco conceptual para la adquisición, comunicación
y utilización de conocimientos ecológicos para asegurar la sostenibilidad de la biosfera. Así mismo reclama investigación básica para
seguir adquiriendo conocimientos ecológicos, comunicárselos a la ciudadanía e incorporarlos a las decisiones políticas y de gestión.
Las cuestiones anteriores hacen que incidamos en educar para la sostenibilidad, mediante todas las temáticas reconocidas por la
UNESCO (2015 a, b, c).
Figura 8. Protocolo realizado para el estudio de los efectos de lodos de aguas residuales en la biodiversidad animal edáfica de los
suelos donde se aplicaron en una región mexicana para contribuir a su fertilidad.

2.3 Los grandes principios a tener en cuenta en un territorio dado son: interdependencia, naturaleza cíclica de los procesos
ecológicos, tendencia a asociarse, establecer vínculos y cooperar. Ambos principios son características esenciales de la vida que se
concretizan en flexibilidad y diversidad para el desarrollo de una región.
2.4 Armonizar conservación y desarrollo, o naturaleza y cultura, desde la ecología y la economía ecológica, implica aplicar los
conceptos de productividad, explotación y conservación desde la dinámica ecosistémica (Hernández et al., 2011). Es decir, entender
la conservación de la naturaleza en el marco de una gestión activa de los recursos naturales (conservación de los procesos ecológicos,
gestión de la diversidad biológica y gestión de los espacios protegidos). Se tendrán pues de tener en cuenta los conceptos de
renovabilidad, sostenibilidad, eficacia y eficiencia de los recursos naturales biológicos y no biológicos del territorio.
Figura 9. (Véanse al respecto los trabajos de Hernández et al., 2008 y de Gutiérrez-Ginés et al., 2016)
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RELACIÓN DE VARIABLES ESTUDIADAS EN DIFERENTES MUESTRAS DE SUELOS
EN AGROECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS Y TROPICALES QUE PUEDEN AFECTAR A
LAS POBLACIONES VEGETALES, ANIMALES Y HUMANAS

Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Potasio
MACRONUTRIENTRES

Retención de
agua en suelo y
materia orgánica

RELACIONADOS
CON LA
FERTILIDAD

Para las Plantas

MICRONUTRIENTRES

Cobre, Cinc, Hierro, Manganeso
RELACIONADOS
CON LA
CONTAMINACIÓN

Aluminio, Plomo, Cadmio, Cromo, Níquel

RELACIONADOS
CON LA
SALINIDAD

Fosfatos, Sulfatos, Cloruros,
Nitratos, Nitritos, Fluoruros

Sodio y
Conductividad

2.5 Sabemos hoy que prácticamente todos los ecosistemas de la tierra han sido transformados de forma significativa por las
actividades humanas, y los cambios han sido especialmente rápidos en los últimos 50 años, como se muestra en la evaluación de los
ecosistemas del milenio (Nekane y Maider, 2005). No dudamos que estamos en una nueva era conocida como el antropoceno; una
realidad emergente, sin precedentes e irreversible, en cuanto que los seres humanos hemos inducido pérdida de biodiversidad y
cambio climático global (Svampa, 2016). Así se incrementan cambios no lineales sociales y ecológicos que nos conduce a
preguntarnos hoy si podemos hablar de sostenibilidad en un mundo caracterizado por una gran complejidad, radical incertidumbre
y cambios impredecibles.
2.6 En relación a la contaminación es necesario conocer la implicación mutua entre la escala de la perturbación y el efecto de esa
escala sobre los ecosistemas. La figura 10 resulta ilustrativa al respecto. Por eso es importante trabajar desde esas escalas la
restauración ecológica en los distintos niveles de la organización de los seres vivos, desde el nivel de paisaje hasta el nivel celular,
pasando por la utilización de distintos métodos y técnicas (Hernández y Pastor, 2013).
Figura 10
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ESCALA ESPACIO-TEMPORAL DEL PROCESO DE LA CONTAMINACIÓN

2.7 Apostar por hacer posible la eco-justicia. Otra línea de reflexión se situaría al establecer los vínculos entre las problemáticas
medioambientales y la justicia social. El enfoque de la justicia ecológica o la eco-justicia, que hace frente a la destrucción de la tierra
por parte de la humanidad y al abuso de poder político y económico que hacen que los pobres tengan que sufrir los efectos de la
degradación del medio ambiente. La eco-justicia, entiende que no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Estamos interrelacionados, por eso la eco-justicia es con todas las formas vivas de la tierra. Ejercerla puede ser apoyar a las comunidades locales
para desarrollar y promover programas de educación sensibles a su cultura y su medio ambiente.
2.8 En todo caso, el conocimiento científico acerca de las múltiples dimensiones de la gestión de un territorio dado, es un capital
intelectual que hay que compartir con la formación de docentes. Ello no resulta sencillo debido a muchos factores (tales como
carencias pedagógicas, o de instrumentos adecuados al desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños, por parte de las y los
investigadores científicos). Sin embargo, estamos convencidos/as de que el esfuerzo por intentarlo merece la pena. Así podemos
citar los trabajos de Ceballos y Hernández, 2013; Hernández, 2015 y Hernández et al., 2017. En todos ellos se ha partido del marco
general mostrado en la figura 11 para educación no universitaria. Apostamos porque los programas de ciencias de las escuelas
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promuevan la cooperación entre los profesores y el compromiso de la comunidad, incluyendo la activa participación de los científicos
y científicas, como también señala Harlen Wyenne (2012).
Figura 11. Mapa conceptual para planificaciones educativas encaminadas al desarrollo regional
Población Humana
Comunidad local y nacional
El barrio
La escuela
La familia

- Medios de vida:
Agua dulce, agua salina, Suelos
- Seres vivos y ecosistemas

ENTORNO NATURAL =
medio natural + seres vivos

ENTORNO SOCIAL

EL ENTORNO
Nosotras y Nosotros

La Naturaleza

EL MEDIO AMBIENTE
Acciones negativas
para el territorio:
-Deforestación
-Contaminación

Problemas Ambientales
Mal Manejo Recursos Naturales
Pérdida Biodiversidad

CONCLUSIONES
La síntesis de proyectos de investigación realizados en territorios españoles, latinoamericanos y neozelandeses nos ha llevado a
sistematizar aquellas lecciones aprendidas tanto a nivel científico como docente, para pasar a concretar algunas reflexiones
emergentes relacionadas con el capital intelectual acerca de la sostenibilidad de un territorio dado. El desarrollo de una región (y el
desarrollo local en el caso de territorios rurales), pasa en la actualidad por una investigación participativa entre muchos agentes que
operan en el mismo. Este trabajo enfatiza especialmente las relaciones entre científicas y docentes en educación formal no
universitaria. Las cuestiones más evidentes que han resultado de la lectura crítica de los proyectos realizados, son consideradas como
fundamentales para planificaciones educativas en la enseñanza obligatoria y, en todo caso, para la formación permanente de
docentes en ciencias en ese nivel educativo.
Agradecimientos: A la Universidad de Alcalá, por su apoyo económico para la realización de este trabajo. A muchas maestras
dominicanas que han venido contribuyendo en la puesta en marcha de nuestros conocimientos científicos y a muchos estudiantes
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RESUMO
O artigo analisa o papel ainda inexplorado da Qualidade de Vida Académica (QVA) relacionada com os estudantes do ensino superior
no favorecimento do crescimento regional. Este artigo visa avaliar a natureza da relação existente entre a satisfação e a QVA dos
estudantes das Instituições de Ensino Superior (IES), bem como avaliar se esta QVA favorece o crescimento regional das áreas de
localização das IES. Adicionalmente, visa ainda identificar quais os domínios da vida académica que influenciam a QVA e quais são os
efeitos agregados associados às IES, em termos de crescimento regional. Com base numa amostra de 719 estudantes de todas as
universidades públicas portuguesas, é aplicada uma metodologia constituída por duas etapas. Na primeira etapa, testa-se uma
especificação selecionada de um modelo estrutural (SEM-PLS) que permite avaliar os efeitos da gestão académica, infraestruturas,
provisão educacional e ação social, sobre a QVA; na segunda etapa, através de uma regressão logística, avalia-se a influência das IES,
em termos de determinação do Produto Interno Bruto (PIB) regional (NUTSII). Os principais resultados revelam uma relação de tipo
positivo e significativa entre a satisfação com os serviços e a QVA. Para além disso, a QVA, os estudantes deslocados e a densidade
populacional do município onde se localiza a IES, evidenciam diversas influências significativas em termos do crescimento regional,
que suscitam a necessidade de encetar esforços adicionais de investigação para aprofundar esta abordagem original sobre fatores
determinantes do crescimento regional.
Palavras-chave: Capital Humano; Crescimento Regional; Instituições de Ensino Superior.

QUALITY OF ACADEMIC LIFE AND REGIONAL GROWTH
ABSTRACT
The paper examines the still unexplored role played by quality of academic life (QAL) related to higher education students for
fostering regional growth. Following this challenging endeavor, the paper aims to assess the nature of the relationship between
satisfaction and the QAL of Higher Education Institutions (HEIs) students. It aims also to evaluate whether the referred QAL is
associated with the regional growth of the HEIs’ location areas. In addition, it aims to identify which areas of the academic life
influence QAL and what are the aggregate effects associated with HEIs, in terms of regional growth. Based on a sample of 719 students
from all the Portuguese public universities, a two-steps methodology is applied. In the first step, we tested a selected specification
of a structural model (SEM-PLS) that allow us to evaluate the impact of academic management, infrastructures, educational provision
and social action on QAL; and in the second step, through a logistic regression we evaluate the impact of the HEIs on Regional (NUTS
II) Gross Domestic Product (GDP). The main results reveal a positive and significant relationship between service satisfaction and QAL.
In addition, the QAL, displaced students, and population density of the municipality where the HEI is located, all denote mixed
significant influences on regional growth that pose new challenges in terms of future research efforts.
Keywords: Higher Education Institutions; Human Capital; Regional Growth.

1. INTRODUÇÃO
As IES têm vindo a contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural dos países, assumindo um papel preponderante
para o desenvolvimento das regiões onde se encontram inseridas, incrementando ainda a população residente através dos
estudantes deslocados. Seguindo a European Union (2011), as IES são um ativo crítico para as regiões de implantação, ainda mais
importante naquelas que têm escassez de recursos, onde o setor privado pode ser fraco ou relativamente pequeno, com baixos níveis
de investigação e desenvolvimento (I&D) e inovação limitada. Por intermédio do envolvimento das IES com os diversos atores da
região de influência, espera-se que as primeiras respondam às necessidades dessa região, bem como produzam melhorias na
qualidade de vida (QV) de toda a população.
De acordo com a European Union (2011), uma mobilização de recursos bem-sucedida por parte das IES, pode surtir um efeito muito
positivo nas economias regionais e na realização de estratégias regionais inteligentes, de espetro mais abrangente. Instituições,
sistemas e stakeholders devem procurar garantir que a qualidade, a equidade e a eficiência sejam características de todos os aspetos
relacionados com o ensino superior (OECD, 2006). Nos últimos anos, as recentes mudanças nas condições económicas mundiais
proporcionaram um interesse acrescido em termos de compreensão e modelação dos efeitos que as IES podem surtir sobre as
condições económicas, sociais e ambientais, verificando-se que os investigadores têm um maior envolvimento na importância da
mensuração do impacto que as IES podem ter sobre o crescimento e o desenvolvimento das regiões (Drucker e Goldstein, 2007). As
IES e as comunidades locais descobrem-se mutuamente e cada vez mais se juntam em parcerias com base numa crescente apreciação
de interesses partilhados (Goddard e Puukka, 2010).
Segundo a visão da OCDE (2006) o progresso de uma nação não pode ser medido unicamente pelo seu produto interno bruto (PIB)
real ou pela sua riqueza económica. A QV das populações e o seu bem-estar é também um indicador fundamental do progresso e
desenvolvimento de um país (OECD, 2006). Para este progresso contribuem fortemente as IES, pois como exemplificado por Baum
et al. (2010), para além do retorno económico para os indivíduos e para toda a sociedade, o ensino superior melhora a QV de diversos
modos.
Os organismos da administração pública, em especial das IES, se tiverem acesso a um programa nacional de monitorização da QVA
dos estudantes das IES, podem tomar decisões no sentido de operar mudanças em áreas que apresentam necessidade de correção
e/ou de apoio. Assim, a mensuração e a monitorização da totalidade do sistema de ensino superior público (universitário e
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politécnico) podem auxiliar a uma melhor alocação de recursos necessários para aumentar a capacidade de atração, manutenção e
apoio aos estudantes, em particular, e à sociedade, em geral (Sirgy et al., 2007).
Hassan (2011) refere que a QVA de estudantes das IES se concentra no seu bem-estar, sendo apenas uma das muitas dimensões da
vida que desempenham um papel importante na determinação da felicidade geral, da satisfação com a vida ou do bem-estar
subjetivo. Por outras palavras, a QVA confere expressão ao grau através do qual os indivíduos julgam de forma favorável a qualidade
geral das suas vidas na universidade como um todo (Sirgy et al., 2007), podendo deste modo manifestar-se não só no campus da IES
como também fora dele.
Assim, este artigo tem por objetivos: (i) avaliar a natureza da relação existente entre a satisfação e a QVA dos estudantes de IES
públicas portuguesas; (ii) avaliar se a QVA dos estudantes está associada ao crescimento regional das áreas de localização destas IES;
e (iii) identificar quais os domínios da vida académica que influenciam a QVA dos estudantes e quais são os efeitos agregados
associados às IES, em termos de crescimento regional.
Com o presente estudo pretende-se identificar os fatores determinantes da QVA dos estudantes das IES, bem como indagar sobre a
suposta relação entre a QVA e o crescimento regional. A realização deste estudo justifica-se pelo facto de não se conhecerem, até à
data, estudos que estabeleçam e explorem a hipotética relação entre a QVA dos estudantes e o crescimento regional, sendo um tema
completamente inexplorado, o que permite sublinhar a natureza original e inovadora desta investigação.
O estudo encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira parte, realiza-se uma revisão de literatura considerada relevante no
sentido de identificar as determinantes de satisfação da QVA e indagar quais os fatores associados à influência das IES no crescimento
regional. Na segunda parte, fazendo uso de amostras aleatórias recolhidas em IES portuguesas, é aplicada uma metodologia
constituída por duas etapas onde (i) se testa uma especificação selecionada de um modelo estrutural (SEM-PLS) que permite avaliar
o impacto das determinantes de satisfação na QVA dos estudantes; e (ii) através de uma regressão logística, avalia-se o impacto das
IES no Produto Interno Bruto (PIB) regional (NUTSII) da região de influência. Por fim, apresentam-se as conclusões, as limitações e as
linhas de orientação para investigações futuras.

2. DETERMINANTES DA QVA DE ESTUDANTES DAS IES
O capital humano das universidades tem uma natureza tripartida e diz respeito à educação, treino e experiência do seu staff (pessoal
docente/investigadores e pessoal não docente) e dos seus estudantes. Os estudantes são ainda referenciados como um dos principais
stakeholders das IES (por exemplo, Mainardes et al., 2013), pelo que atender às suas necessidades é uma estratégia extremamente
desafiadora e necessária (Gruber et al., 2010). A relação entre a QVA de estudantes e a satisfação/recomendação das IES é ainda um
tema pouco explorado, que tem vindo a registar avanços nos últimos anos através de alguns estudos (por exemplo, Sirgy et al. 2007;
Yu e Lee 2008; Sirgy et al. 2010; Pedro et al. 2016).
Devido às grandes mudanças no ambiente, as universidades estão cada vez mais conscientes da importância em reforçar a satisfação
dos estudantes (Elliot e Shin, 2002). Assim, as IES têm vindo a demonstrar o seu compromisso e empenhamento com o reforço da
satisfação do estudante através da definição de missão, visão, objetivos estratégicos, metas operacionais, indicadores de
desempenho, promoções e estratégias de marketing (Elliott e Shin, 2002).
Para Sirgy et al. (2007; 2010) a QVA é a satisfação com o domínio da vida na universidade e um subdomínio da qualidade de vida (QV)
em geral, tendo conceptualizado a QVA como um sentimento geral de satisfação dos estudantes em relação à experiência de vida na
universidade através da presença de sentimentos positivos e ausência de sentimentos negativos. Por seu turno, Yu e Kim (2008)
conceptualizaram a QVA como um mix entre a necessidade global de satisfação e o equilíbrio afetivo com a vida universitária. A QVA
captura tanto a avaliação cognitiva da vida universitária como as experiências afetivas que ocorrem durante todo o tempo passado
na universidade (Hassan, 2011), sendo que, a componente cognitiva se refere ao grau de necessidade de satisfação da vida na
universidade, ao passo que a componente afetiva se refere à frequência do número de experiências que influencia, de forma positiva,
os estudantes ao longo da sua vida na IES (Campbell et al., 1976; Diener, 1994).
De acordo com Sirgy et al. (2007), a QVA pode ser avaliada em termos de sentimentos de satisfação global com a experiência de vida
do estudante na universidade. Sirgy et al. (2007; 2010) revelaram que a satisfação com gestão académica, ação social, serviços e
infraestruturas têm uma influência significativa na QVA dos estudantes. Os serviços educacionais podem ser classificados em gestão
académica (serviços administrativos e serviços de suporte); ação social (refeitórios, residências académicas, cantinas, etc.); serviços
de provisão educacional (que são prestados por professores e leitores); e infraestruturas, (salas de aula, refeitórios, instalações
desportivas, etc.) (Sirgy et al., 2007; Yu e Lee, 2008; Yu e Kim, 2008; Hassan, 2011).
O presente artigo adota a visão de Astin (2001), segundo a qual a satisfação abrange a experiência subjetiva dos alunos e a perceção
do valor da experiência educacional durante os anos passados na IES. Assim, a satisfação com os serviços educacionais (gestão
académica, ação social, provisão educacional e infraestruturas) é considerada como antecedente da QVA. Tendo em conta o exposto
formula-se a seguinte hipótese (H1) de investigação:
H1: A satisfação com os serviços educacionais das IES, através da gestão académica, ação social, provisão educacional e
infraestruturas, influencia positivamente a QVA.

3. A IMPORTÂNCIA DAS IES NO CRESCIMENTO REGIONAL
As IES têm vindo a ser, crescentemente, posicionadas como uma importante alavanca para o desenvolvimento regional, por duas
ordens de razão. Em primeiro, são instituições que geram conhecimento e tecnologia, passíveis de serem transferidos, em termos
nacionais e internacionais. Em segundo, geram valor acrescentando, em termos económicos, sobretudo, na região de influência, quer
por via do efeito multiplicador de rendimento proporcionado por via mão-de-obra que emprega, quer através do efeito do
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multiplicador de despesa exercido por via das despesas realizadas pelos estudantes deslocados (ou seja, os que não são residentes
na região fora da época de estudos) e pelo staff das IES e seus familiares.
A discussão sobre o impacto regional das IES nas regiões de influência não é recente, podendo ser referidos vários trabalhos que
remontam à década de 1970 (por exemplo, Booth e Jarrett, 1976). No entanto, foi a partir do final da década de 1980, que houve um
crescente interesse político na contribuição económica das IES para o seu ambiente regional (Elliott et al., 1988; Feldman, 1994).
Presentemente, a identificação de canais de interação e a estimativa quantitativa dos efeitos socioeconómicos (Drucker e Goldstein,
2007; Uyarra, 2010) são uma realidade incontornável (Kroll e Schubert 2014), com sobeja importância para o processo de tomada de
decisão informada com base científica.
As IES funcionam como instrumentos de desenvolvimento regional através de iniciativas específicas, através da educação, da
investigação e da cooperação com a sociedade envolvente (Hedin 2009). Com o crescente interesse por parte de investigadores e
politicas comunitárias na compreensão e na modelação do tipo de efeitos que as IES têm na economia regional (OCDE, 2005; Hedin,
2009; Goddard e Puukka, 2010; União Europeia, 2011), impulsionado e proporcionado pelas recentes mudanças drásticas nas
condições socioeconómicas regionais e internacionais, por via da globalização do comércio e da transição das economias
desenvolvidas com base na manufatura tradicional para a prestação de serviços intensivos em conhecimento, de forma deslocalizada
e imaterial (Drucker e Goldstein 2007), foi atribuído às IES um papel importante no desenvolvimento da economia baseada no
conhecimento, tanto no que diz respeito à oferta educativa como na condução da investigação (Hedin, 2009) e na imprescindível
transferência de conhecimento e tecnologia (Heitor, 2015). Programas de transferência de tecnologia, parcerias indústria-IES e
currículos educacionais adaptados para atender à procura de competências por parte das indústrias locais, são apenas alguns dos
exemplos de programas de desenvolvimento económico estabelecidos entre IES, indústria e região (Drucker e Goldstein, 2007).
Cerdeira et al. (2014) referem que investir no ensino superior em determinada região pressupõe multiplicar o desenvolvimento dessa
região, por via dos efeitos diretos que daí advêm, bem como pela indução de externalidades positivas sob a forma de benefícios nas
atividades económicas da região no longo prazo, que podem consubstanciar a internalização dessas mesmas externalidades na base
competitiva regional. Nesse sentido, espera-se um maior envolvimento das IES com os diferentes agentes da região de influência,
incorporando na missão das primeiras o firme propósito de conferir respostas às necessidades dessa região e de produzir melhorias
ao nível da QV da população residente (Goddard, 2012).
Vários estudos sublinham o papel fundamental que as IES desempenham no crescimento económico regional e no seu esforço em
analisar a complexidade das ligações entre as IES e as regiões em que estão localizadas (Arbo e Benneworth, 2007; Goddard e Puukka,
2010; Fritsch e Aamoucke, 2013), contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região (Arbo e Benneworth, 2007; Stephens
et al., 2008). Embora existam bastantes estudos sobre o impacto das IES na região onde esta se insere, estes são sobretudo de um
ponto de vista económico e nenhum foca a influência da QVA dos estudantes das IES sobre o desenvolvimento da região, tornandose por isso necessário desencadear esforços adicionais para indagar sobre a hipotética influência que a QVA dos estudantes pode
surtir sobre o crescimento regional da região de influência da IES. Tendo em conta o referido, formula-se a seguinte hipótese de
investigação:
H2: O crescimento económico da região de influência da IES tem uma relação de tipo positivo com a QVA dos estudantes dessa IES.

4. METODOLOGIA
4.1. Amostra
O objeto de análise é o universo de estudantes do ensino superior universitário público, em Portugal. O estudo tem como base de
incidência os estudantes que pertencem às universidades que são membros efetivos do Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP).
A amostra final corresponde a 719 indivíduos, sendo 482 (67%) do género feminino e 237 (33%) do género masculino. No que respeita
a escalões etários, 74.3% dos inquiridos tem entre 18-25 anos; 16.3% entre 25-35 anos; 6.5% entre 36-45 anos; 16.0% entre 46-55
anos; e apenas 0.7% tem mais de 55 anos. Constatou-se, igualmente, que 58.1% dos estudantes frequenta o 1º ciclo de estudos
(19.3% no 1º ano; 15.3% no 2º ano; e 23.4% no 3º ano); 33.9% o 2º ciclo (13.8% no 1º ano e 20.2% no 2º ano) e apenas 7.9% frequenta
o 3º ciclo de estudos (1.8% no 1º ano; 1.8% no 2º ano; e 4.3% no 3º ano). É de sublinhar que 52.9% dos estudantes tem a condição
de deslocado, ou seja, vive em outra área geográfica relativamente à localização da sua universidade, fora da época de estudos.
Preparou-se um questionário com questões fechadas e estruturadas, fazendo uso de uma escala do tipo Likert de 7 pontos, pois de
acordo com Cummins & Gullone (2000), o aumento do número de pontos da escala neste tipo de estudos, contribui para uma maior
sensibilidade dessa mesma escala. Para avaliar a adequação do questionário, realizaram-se 18 pré-testes, no período compreendido
entre 18 e 23 de fevereiro de 2013, assegurando que todas as questões eram compreendidas e aceites da mesma forma por todos
os inquiridos. Depois de reajustado, foi enviado a todas as IES através do Gabinete de Relações Públicas da Universidade da Beira
Interior. A amostra foi recolhida durante o mês de março de 2013.
4.2. Seleção e caracterização das variáveis
O processo de seleção das variáveis teve em consideração a literatura de referência sobre a satisfação de estudantes em contexto
de IES sendo possível justificar o desenho de constructos que servem de base ao teste das determinantes e dos efeitos da QAL (ver
Tabela 1).
Tabela 1. Constructos e variáveis
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Constructos/autores
Satisfação com gestão
académica (Yu e Lee,
2008)

Satisfação com ação
social
(Sirgy et al., 2007)
Satisfaction
com
provisão
educacional
(Sirgy et al., 2007)
Satisfação
com
infraestruturas (Sirgy et
al., 2007)

QVA
(Pilcher, 1998; Sam,
2001; Cha, 2003;
Yu e Lee, 2008; Yu e Kim,
2008; Suh et al., 1996)

Variáveis/Acrónimos
Serviços em geral (SATGA1); Bom desempenho (SATGA2); Expectativas (SATGA3); Serviços Académicos (SATGA4);
Organização dos serviços académicos (SATGA5); Qualidade dos serviços académicos e atitude dos funcionários
(SATGA6); Gestão dos serviços administrativos (SATGA7); Expectativas dos serviços administrativos (SATGA8);
Organização dos serviços administrativos (SATGA9); Qualidade dos serviços administrativos e atitude dos funcionários
(SATGA10)
Serviços em geral (SATAS1); Estrutura (SATAS2); Expectativas (SATAS3); Refeições no campus (SATAS4); Qualidade dos
serviços e atitude dos funcionários (SATAS5); Serviços e programas internacionais (SATAS6); Serviços e programas
religiosos (SATAS7); Núcleos e organizações sociais (SATAS8); Desporto universitário (SATAS9); Serviços de apoio
psicológico e empreendedorismo social (SATAS10); Atividades recreativas (SATAS11); Fundo de apoio social
(SATAS12)
Qualidade da provisão educacional (SATPE1); Expectativas (SATPE2); Qualidade de ensino e conhecimento dos
professores (SATPE3); Método de ensino (SATPE4); Ambiente das aulas (SATPE5); Carga horária (SATPE6); Grau de
dificuldades (SATPE7)
Instalações em geral (SATI1); Utilidade (SATI2); Estruturas (SATI3); Expectativas (SATI4); Biblioteca (SATI5); Transporte
(SATI6); Estacionamento (SATI7); Suporte médico (SATI8); Serviços gráficos e livrarias (SATI9); Rede e
telecomunicações (SATI10); Laboratórios (SATI11); Salas de estudo (SATI12); Áreas para relaxamento e lazer (SATI13);
Instalações desportivas (SATI14)
QVA = [QVA cognitiva + QVA afetiva]/2 =
= [determinantes da satisfação na vida da universidade + (EP-EN)]/2
EP = Emoções positivas; EN = Emoções negativas
Componente cognitiva: (i) saúde e segurança; (ii) família e economia; (iii) socialização; (iv) autoestima; (v) atualização;
(vi) conhecimentos; e (vii) estética.
Componente afetiva (Diener et al., 1995), fazendo alguns ajustes: (i) Emoções positivas (EP): entusiasmado;
interessado; determinado; animado; inspirado; alerta; ativo; forte; orgulhoso; e atencioso. (ii) Emoções negativas
(EN): com medo, aborrecido, angustiado, nervoso, envergonhado, culpado, irritado e hostil.
Emoções gerais experimentadas durante os últimos três a seis meses passados na universidade.

Fonte: Elaboração própria.

4.3. Análise de dados
A análise de dados desenrola-se em duas etapas. Na primeira etapa, testa-se uma especificação selecionada de um modelo estrutural
(SEM-PLS) que permite avaliar o impacto da satisfação dos serviços educacionais (gestão académica, infraestruturas, provisão
educacional e ação social) na QVA. A escolha deste método justifica-se na medida em que possibilita o tratamento de constructos
formativos e refletivos e pela sua flexibilidade em relação à dimensão da amostra (Henseler e Sarstedt, 2012). O software utilizado
foi o SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015).
Através de uma análise multi-grupos PLS (PLS-MGA), indaga-se também se os dois grupos criados: estudantes não deslocados, ou
seja, que têm residência fixa na área geográfica onde se situa a IES (Grupo 1); e estudantes deslocados, os que têm a sua residência
fixa fora da área geográfica onde se situa a IES (Grupo 2), denotam diferenças estatisticamente significativas.
Na segunda etapa, através de uma regressão logística, avalia-se a hipotética influência das IES na determinação do Produto Interno
Bruto (PIB), ao nível das unidades territoriais NUTS II.
4.4. Análise do modelo estrutural
Estimação do modelo. A primeira etapa consiste no exame de fiabilidade e validez das medidas de acordo com determinados critérios
associados à especificação do modelo de medição formativo e reflexivo. A segunda etapa envolve uma avaliação das estimativas do
modelo estrutural (Hair et al., 2011).
Modelo de medição. Nos indicadores reflexivos, segundo Hair et al. (2011), deve ter-se em linha de conta: (i) a avaliação do valor dos
loadings; (ii) a avaliação da consistência interna; (iii) a avaliação da fiabilidade composta; e (iv) a avaliação da validez descriminante.
Relativamente ao valor dos loadings, em diversos estudos (Chin, 1998; Hulland, 1999; Hair et al., 2011) preconizou-se que os loadings
dos indicadores se devem aproximar ou mesmo exceder 0.70, para, deste modo, assegurar que têm mais de 50% da variância desse
indicador partilhada com o constructo. Caso existam indicadores adicionais como base de comparação, os valores devem situar-se
acima dos 0.40 (Hulland, 1999) e dos 0.50 (Chin, 1998; Hulland, 1999; Hair et al., 2011).
Após uma análise de loadings e cross-loadings ao modelo final, retém-se que a maior parte dos indicadores se aproxima ou é superior
a 0.70. Os restantes indicadores também se encontram dentro das condições preconizadas por Chin (1998b), Hulland (1999) e Hair
et al. (2011), tendo-se optado pela sua manutenção na especificação selecionada do modelo.
Tanto a consistência interna como a fiabilidade podem ser analisadas através do coeficiente Alfa de Cronbach (Chin, 1998; Sarstedt
e Ringle, 2010; Hair et al., 2011). No entanto, Fornell e Larcker (1981) propõem ainda a utilização do coeficiente de fiabilidade
composta, utilização esta que é corroborada por Chin (1998a), Sarstedt e Ringle (2010) e Hair et al. (2011). Em ambas as análises os
valores não devem ser inferiores a 0.70 (Hair et al., 2011). A avaliação da validez discriminante efetua-se através da Variância Média
Extraída (VME) (Fornell e Larcker, 1981; Hair et al., 2011) e deve ser superior a 0.50 (Hair et al., 2011). Através da observação dos
resultados apresentados na Tabela 2, constata-se que os valores, para todas as análises, se encontram dentro dos valores de
referência. Todas as variáveis satisfazem também o requerido para o indicador Dijkstra-Henseler’s (ρA) (rho_A), uma vez que os
valores obtidos através do cálculo do indicador superam o referencial de 0.7.
Tabela 2. Consistência interna, fiabilidade e VEM
Variáveis
Ação Social
Gestão Académica
Infraestruturas

Alfa de Cronbach

Fiabillidade
composta

rho_A
1.000
1.000
1.000
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Provisão Educacional
QVA
Satisfação
Fonte: Elaboração própria.

1.000
1.000
0.919

1.000
0.917

1.000
0.929

1.000
0.524

Fornell e Larcker (1981) referem ainda que deve haver outros critérios a ter em linha de conta na avaliação da validez discriminante,
como é o caso da análise comparativa dos coeficientes de correlação interconstructos e da raiz quadrada da VEM. Por seu turno,
Henseler et al. (2016) desenvolveram estudos para demonstrar que a falta de validez discriminante se deteta melhor por intermédio
do cálculo do rácio Heterotrait-Monotrait (HTMT). Assim, na Tabela 3 ratifica-se que o resultado para esta última análise está também
conforme o preconizado por aqueles autores, ou seja, nenhum intervalo contém o valor um.
Tabela 3. Rácio Heterotrait-Monotrait (HTMT)
Amostra
original
(O)
Satisfação -> QVA
0.597
Fonte: Elaboração própria.
Variáveis

Amostra média
(M)
0.597

2.5%

0.542

97.5%

Amostra
original (O)

Amostra média
(M)

Viés

2.5%

97.5%

0.649

0.597

0.597

0.000

0.541

0.647

Seguindo Hair et al. (2011), nos indicadores formativos os critérios a ter em conta são: (i) o valor e a significância estatística dos pesos;
e (ii) a multicolinearidade. O valor e a significância estatística dos pesos são avaliados por intermédio da estatística tt,
designadamente, se este último for superior ao valor correspondente a uma significância estatística de 0.05. Verificou-se que todos
os valores de t são superiores a 1.96, e, por isso, significativos para um nível de confiança de 0.95 (Hair et al., 2011). O valor da
variância de cada indicador (VIF) deve ser inferior a 5 (Hair et al., 2011). Da observação aos valores da tolerância e de VIF, referentes
aos indicadores formativos, retém-se que estes também não evidenciam problemas de multicolinearidade.
Modelo estrutural. Para Hair et al. (2011), a avaliação primária do modelo estrutural é efetuada atendendo a dois critérios de
avaliação, nomeadamente, a estatística do coeficiente de determinação (R²), que mede o grau de ajustamento do modelo, e as
significâncias estatísticas dos path coefficients. Como o objetivo da análise de equações estruturais através do método PLS consiste
em maximizar o valor da variância explicada das variáveis latentes endógenas, o valor de R² dos constructos deverá apresentar um
valor elevado (Hair et al., 2011).
Com respeito à estimativa dos tamanhos dos efeitos (f2), Cohen (1988) afirma que f2 valoriza o grau em que um constructo exógeno
contribui para explicar um determinado constructo endógeno em termos de R². Os valores de referência de acordo com o mesmo
autor são: 0,02 ≤ f2 <0,15: efeito pequeno; 0,15 ≤ f2 <0,35: efeito moderado; f2 ≥ 0,35: efeito grande.
O teste Stone-Geisser (Q2) é comumente usado para medir a relevância preditiva das construções dependentes (Barroso et al., 2005).
Esta avaliação é utilizada como critério para medir a relevância preditiva dos constructos dependentes reflexivos. Se Q2>0 tem
relevância preditiva, se Q2<0 então não tem. Como em f2, valores de 0,02, 0,15 e 0,35 indicam que uma construção exógena tem
uma relevância preditiva pequena, média ou grande em uma determinada construção endógena. Efetuando a análise dos valores
dispostos na Tabela 4, conclui-se que o coeficiente de determinação para as variáveis endógenas revela ser razoável (R2) e que os
restantes valores estão em conformidade com os critérios supramencionados.
Tabela 4. Coeficiente de determinação (R2), estimativa dos tamanhos dos efeitos (f2), e relevância preditiva do modelo (Q2) em estudo
Variáveis
R2
f2
Q2
Ação Social
0.050**
Gestão Académica
0.303**
Infraestruturas
0.106**
Provisão Educacional
0.276**
QVA
0.329
0.320**
Satisfação
0.776
0.491***
0.376***
Legenda: * 0.02 ≤ f2/Q2 < 0.15 : pequeno; ** 0.15 ≤ f2/Q2 < 0.35: moderado; *** f2/Q2 ≥ 0.35: grande
Fonte: Elaboração própria.

Relativamente à robustez dos path coefficients, tem-se como referência um valor superior a 0.2 (Chin, 1998; Hair et al., 2011). Através
da observação da Tabela 5, verifica-se que apenas um dos coeficientes apresenta um valor inferior a 0.2, o que significa que existe
robustez das relações em teste (ver Tabela 5). Considerando os valores estimados dos coeficientes e os valores t correspondentes,
há um ajustamento adequado dos dados utilizados para estimar o modelo e testar as hipóteses estudadas, em termos de relações
estruturais. O modelo final é apresentado na Figura 1.
Tabela 5. Robustez dos coeficientes e nível de significância das relações estruturais
Path
Valor
Estatística t
coefficients
estimado
Ação Social->Satisfação
0.149
0.149
5.668***
Gestão Académica->Satisfação
0.331†
0.331
13.340***
Infraestruturas->Satisfação
0.239†
0.239
7.997***
Provisão Educacional->Satisfação
0.347†
0.347
13.379***
Satisfação->QVA
0.574†
0.574
21.670***
Legenda: † = Robustez do coeficiente porque o valor obtido é superior a 0.2. *** = nível de significância 1% (=>2.58)
Fonte: Elaboração própria
Relações estruturais
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ia.
Figura 1. Modelo estrutural completo e respetivos pesos.
Fonte: Elaboração própria.

Através de uma análise multi-grupos PLS (PLS-MGA), indaga-se também se os dois grupos criados: estudantes não deslocados, ou
seja, os que vivem sempre na área geográfica onde se situa a IES (Grupo 1); e os estudantes deslocados, isto é, os que não vivem
sempre na área geográfica onde se situa a IES (Grupo 2), evidenciam diferenças estatisticamente significativas.
Constata-se que existe uma pequena diferença entre os valores da relação entre a satisfação e a QVA (0.595 - 0.551 = 0.044). Será
que esta diferença é estatisticamente significativa? Segundo Sarstedt et al. (2011) é possível comparar os dois grupos através do
método PLS-multi group analisys (MGA). O resultado desta análise é apresentado na Tabela 6, verificando-se que existe uma
diferença estatisticamente significativa não só entre a Satisfação e a QVA, mas também entre todas as determinantes de satisfação,
apresentando nos dois modelos relações estruturais e intervalos de confiança significativos.
Tabela 6. Análise multigrupo (PLS-MGA): intervalos de confiança (viés corrigido)
Path Coefficients

Modelo

Ação Social -> Satisfação
Gestão Académica -> Satisfação
Infraestruturas -> Satisfação
Provisão Educacional -> Satisfação
Satisfação -> QVA

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Amostra
original
(O)
0,153
0,151
0,292
0,365
0,237
0,235
0,380
0,318
0,595
0,551

Amostra
média
(M)
0,160
0,159
0,291
0,361
0,243
0,240
0,370
0,312
0,596
0,552

Desviopadrão
(STDEV)
0,034
0,041
0,038
0,034
0,043
0,045
0,038
0,037
0,039
0,036

Estatística t
(|O/STDEV|)

P Valores

Intervalos
confiança

4,498
3,682
7,660
10,702
5,548
5,203
9,894
8,518
15,205
15,486

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

[0.078,0.210]
[0.061,0.224]
[0.217,0.366]
[0.305,0.437]
[0.148,0.314]
[0.137,0.316]
[0.315,0.466]
[0.252,0.397]
[0.510,0.664]
[0.474,0.617]

de

Fonte: Elaboração própria.

4.5. Regressão logística
Para indagar sobre a hipotética influência das IES na determinação do PIB regional (NUTS II), procedeu-se à estimação de uma
regressão logística. Com este propósito, consideraram-se as variáveis apresentadas na Tabela 7.
Tabela 7. Lista de variáveis binárias criadas a partir da RSL.
Nome variável – sigla
Produto Interno Bruto (PIB)
Alunos
(RESIDENTES)

residentes

Densidade populacional dos
Municípios (DENSIDADE)

Irmão(s) a estudar (IRMAOS)

Explicação
Mediana calculada a partir do PIB 2012 e 2013 (B.1*g) por
habitante a preços correntes (Base 2011 - €) por
Localização geográfica (NUTS - 2001); Anual - INE, Contas
económicas regionais.
Alunos que residem sempre na Zona onde se situa a IES.
Classificação dos municípios por níveis de enquadramento
(Lei n.º 22/2012 de 30 de maio): Nível 1 = municípios com
população igual ou superior a 40 000 habitantes; Nível 2:
municípios com população inferior a 40 000 habitantes, e
com população igual ou superior a 25.000 habitantes;
Nível 3: municípios com população inferior a 25 000.
Estudantes com um ou mais irmãos a estudar.
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Medidas

Tipo variável

Mediana
≥0.260=1;
Mediana<0.260=0

Dependente

Sim = 1; Não = 0

Independente

Baixa
densidade
(Níveis 2 e 3) = 1;
alta densidade (Nível
1) = 0

Independente

Sim = 1; Não = 0

Independente
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Ciclos de estudo que frequenta
(CICLO)

Ciclo de estudos que o estudante frequenta.

Género (SEXO)

Sexo dos estudantes

Área de estudo (ÁREA)

Estudantes de Science, technology, engineering and
Mathematics (STEM) versus estudantes de outras áreas

1º Ciclo = 1;
2º e 3º ciclo = 0
Feminino
masculino = 0
STEM= 1;
Não STEM = 0

Independente
=1;

Independente
Independente

Fonte: Elaboração própria.

Utilizam-se como variáveis mediadoras: o género, uma vez que a análise da QV e do meio ambiente, seguindo uma perspetiva de
género, revelam que as perceções podem ser variáveis de acordo com as relações, as necessidades e os papéis de género (Levy 1991);
o facto de os estudantes terem um irmão, ou mais, a estudar, já que fatores relacionados com a família também podem estar
relacionados com a QVA (Yu e Lee, 2008; Yu e Kim, 2008); o ciclo de estudos que o estudante frequenta, uma vez que alguns estudos
demonstram que está relacionado com a QVA (Pedro et al., 2016); e ainda a área de estudos em que está matriculado já que segundo
o Higher Education Funding Council (HEFCE, 2011) a satisfação dos estudantes difere entre áreas de estudo diferentes. Fazendo uso
do software SPSS 23, obtiveram-se os estimadores de todas as especificações selecionadas do modelo de regressão logística (ver
Tabela 8).
Tabela 8. Regressão logística para a variável dependente: PIB
Variáveis independentes
Qualidade de vida académica dos estudantes (QVA)
Alunos residentes (RESIDENTES)
Densidade populacional dos Municípios (DENSIDADE)
Irmão(s) a estudar (IRMAOS)
Ciclos de estudo que frequenta (CICLO)
Género (SEXO)
Área de estudo (ÁREA)
Constante
Complete Model summary
N
777
Correct predict (overall %)
82.1%
Chi-square
85,204
Log-likelihood
617,999
R2 Nagelkerke
0.179

Estimador
parâmetro
0 ,011
-0,411
-0,885
-0,450
0,510
0,030
1.072
1.148

do

D-P

Wald

Sig.

Exp(B)

0.006
0.207
0.223
0.162
0.214
0.215
0.208
0.423

3.319
3.945
15.760
7.689
5.681
0.020
26.459
7.356

0.068*
0.047**
0.000***
0.006**
0.017**
0.888
0.000***
0.007

10.011
0.663
0.413
0.637
10.666
10.031
20.920
30.152

0.000

Legend: Significance level * = p < 0.100; ** = p < 0.050; *** = p < 0.001
Fonte: Elaboração própria.

Tomando como referência as estatísticas de Wald, para um nível de significância de 5%, seis dos estimadores revelaram ser
significativos. A capacidade preditiva do modelo em relação ao PIB cifrou-se em 82.1%. O teste do qui-quadrado devolve uma
estatística de 85.204, com um valor de prova de 0.000 (chi-quadrado: 85.2014; gl: 7; p = 0.000).
A estatística de Log-likelihood é de 617.999 e o valor de R quadrado de Nagelkerke indica que o modelo proposto contribui para a
explicação de 17.9% da variância da variável dependente.
Assim, os resultados indicam que, de entre os 7 preditores em análise, três denotam uma influência positiva e significativa sobre a
variável dependente, nomeadamente: a QVA dos estudantes (QVAE = 0 ,011; Wald = 0.006; p = 0.068); os ciclos de estudo que
frequentam (CICLO = 0,510; Wald = 0.214 ; p = 0.017); e a área de estudo (ÁREA = 1.072; Wald = 0.208; p = 0.000). Outros três
denotam uma influência significativa mas negativa: os alunos residentes (RESIDENTES = -0,411; Wald = 0.207; p = 0.047); a densidade
populacional dos Municípios (DENSIDADE = -0,885; Wald = 0.223; p = 0.000); e os irmão(s) a estudar (IRMÃOS = -0,450; Wald = 0.162;
p = 0.006). Apenas a variável que diz respeito ao género não é significativa.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
5.1. Sobre a avaliação do impacto da satisfação com os serviços educacionais das IES na QVA
Relativamente à H1 que formula que a satisfação com os serviços educacionais das IES, através da gestão académica, ação social,
provisão educacional e infraestruturas, influencia positivamente a QVA, o resultado indica que a satisfação interage positivamente
com a QVA (estimador = 0.574, P<0.05). Os resultados para a SATGA, confirmam o preconizado por Sirgy et al. (2007), Yu e Lee (2008)
e Hassan (2011), verificando-se que tanto os serviços administrativos como os serviços académicos têm influência significativa neste
constructo. A SATAS foi o único resultado que não apresentou robustez, em termos de Path coefficients (0.149). Este resultado pode
dever-se ao facto de nem todos os estudantes recorrerem aos serviços prestados pela ação social, tais como, alimentação,
alojamento, bolsas, etc. Quanto à SATPE o resultado está de acordo com as evidências empíricas já encontradas por Simpson e Siguaw
(2000), Astin (2001) e Yu e Lee (2008). Ficou demonstrado que a provisão educacional é um dos fatores determinantes da satisfação
que mais influencia a QVA, ou seja, os professores, o método de ensino, a carga horária, o grau de dificuldade das unidades
curriculares e ainda o ambiente físico das aulas têm uma influência forte na QVA. No que respeita à SATI, os resultados agora obtidos
ratificam as evidências empíricas prévias de Sirgy et al. (2007), Yu e Lee (2008), Yu e Kim (2008) e Hassan (2011). Esta constatação
sugere que uma das áreas críticas a explorar pelos gestores das universidades incluem a modernização, a manutenção e a melhoria
da qualidade das infraestruturas.
Relativamente à análise PLS-MGA, o facto de a satisfação com a QVA do Grupo 1, ou seja, os estudantes que residem habitualmente
na área geográfica onde se situa a IES, evidenciar resultados diferentes estatisticamente significativos com um valor ligeiramente
mais elevado do que o Grupo 2, pode significar que o facto de os alunos estarem deslocados contribui positivamente para aumentar
a sua exigência em relação aos serviços, o que pode afetar a satisfação global e a sua própria QV, devendo esta possibilidade aventada
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ser melhor explorada em futuros estudos, tendo em vista proporcionar melhorias ao nível da qualidade e da eficácia dos serviços de
suporte para estudantes deslocados.
5.2. Sobre a hipotética influência das IES na determinação do PIB regional
No que respeita a H2, o crescimento económico da região onde se situa a IES está associado à QVA dos estudantes dessa IES, não se
podendo rejeitar esta hipótese. Através dos resultados podemos inferir que supostamente quanto maior for o número total de
pessoas em mobilidade, ou seja, deslocadas da sua área de residência permanente, maior será o reforço do crescimento regional,
sendo este aspeto passível de influenciar positivamente o crescimento isto porque o efeito mediador da condição de residente
influencia negativamente o crescimento. Também o facto de os estudantes terem um ou mais irmãos a estudar, influencia
negativamente o crescimento regional. Este aspeto poderá ter a ver com o facto de as famílias que têm mais do que um filho a
estudar estarem mais sobrecarregadas, em termos financeiros, o que leva a que haja menos gastos por parte destes estudantes.
Relativamente aos estudantes do primeiro ciclo de estudos, estes contribuem mais para o reforço do crescimento económico. Este
aspeto poderá estar associado ao facto de estes estudantes recorrerem mais a determinados serviços disponíveis na área geográfica
de influência da IES, tais como, o alojamento, a alimentação, as despesas com as distrações noturnas e outras atividades culturais,
de desporto e lazer. O facto de os estudantes estudarem em áreas STEM também parece ter um efeito positivo e significativo no
reforço do crescimento regional.

6. CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
Os principais resultados apontam no sentido da deteção de uma relação de tipo positivo e significativa entre a satisfação com os
serviços e a QVA, demonstrando e existência de diferenças estatisticamente significativas na perceção da satisfação e da QVA entre
alunos deslocados (não residentes) e alunos não deslocados (residentes). Para além disso, a QVA, os estudantes deslocados e a
densidade populacional do município onde se localiza a IES, denotam influências significativas e variadas sobre o crescimento regional
que suscitam desafios renovados em termos de futuros esforços de investigação.
Os resultados deste estudo fornecem aos gestores universitários linhas de atuação para uma melhor alocação de recursos por parte
das IES uma vez que há fatores com diferentes graus de influência. Foi determinado que a QVA é significativamente influenciada pela
satisfação dos estudantes com a oferta educativa e com as instalações das IES. A satisfação com a gestão académica tem um impacto
menos significativo, não obstante ser positivo. Pelo atrás exposto, os resultados sugerem que as universidades necessitam de
identificar e operacionalizar as suas prioridades, em matéria de melhoria da oferta educativa e modernização/adequação das
infraestruturas da universidade.
Relativamente à satisfação com a ação social, embora não sendo significativo o resultado obtido, o presente estudo sinaliza que a
QVA é mais influenciada pelos serviços que requerem alguma interação dos alunos, como é o caso dos gabinetes de programas e
relações internacionais, apoio psicológico, empreendedorismo social e voluntariado e, ainda, do fundo de apoio social, o que faz todo
o sentido se tivermos em conta as restrições orçamentais e o endividamento enfrentados pelos agregados familiares portugueses,
bem como a elevada dependência dos alunos em relação ao rendimento disponível das famílias, sobretudo, para efeitos de
continuidade dos seus estudos, a nível superior.
Assim, os dirigentes das IES deveriam elaborar uma política de gestão que implicasse a monitorização dos fatores determinantes da
QVA, tendo em conta a qualidade que está integrada numa política de excelência preconizada no ensino superior a nível nacional e
internacional, no sentido de incrementar o nível de QVA da sua população estudantil, não só pelas razões já expostas, mas também
porque delas depende, em grande parte, a sustentabilidade académica e social das suas instituições, sustentabilidade esta que se
repercute na comunidade académica, em particular, e na comunidade da área geográfica de influência da IES, em geral. As IES devem
envidar esforços para garantir a sua própria sustentabilidade, mas contribuindo também para a sustentabilidade das regiões onde
estão implantadas, uma vez que ficou demonstrado que as IES estão relacionadas com o reforço do crescimento económico com
base regional, através de variados fatores que devem também ser tidas como linhas de intervenção na trajetória evolutiva da
sustentabilidade dessas regiões.
As conclusões deste estudo não se confinam somente às IES, elas têm implicações mais abrangentes que passam ainda pelo desenho
de novas políticas públicas, que visem proporcionar experiências educativas de qualidade em ambientes inclusivos, em termos sociais
e étnicos, onde se integre a totalidade dos membros da sua comunidade, independentemente das condições financeiras, da raça ou
da religião, garantindo igualdade de direitos a todos os cidadãos. Com o abandono escolar, que se tem vindo a verificar nos últimos
tempos, estas políticas não conseguirão prosseguir os seus caminhos na senda da equidade e de uma educação justa, se não
colocarem à disposição das famílias e respetivos estudantes opções atrativas e ao mesmo tempo acessíveis a todos.
Em resumo, cabe aos dirigentes das IES, em colaboração com autarquias e governos, a capacidade de ajustar os seus programas e os
seus ambientes, a fim de aumentar a atratividade, beneficiando a sociedade como um todo e construindo uma IES bem direcionada
e bem treinada para a população em geral.
O presente estudo tem como limitações a reduzida taxa de resposta por parte de universidades com um maior número total de
estudantes, embora para o presente estudo a amostra se tenha revelado suficiente. Poderiam ainda ser incorporados outros
hipotéticos fatores determinantes, designadamente, os referentes ao ambiente externo de acolhimento do estudante, à origem, à
estrutura e historial familiar, à exposição internacional, à religião, à etnia, à prática de desporto de alta competição, ao exercício
simultâneo de atividade profissional e à educação precedente, na medida em que estes podem ter influência na determinação e
melhor compreensão, para efeitos de gestão académica, tendo por referência o constructo da QVA das IES, assente num conceito
multifacetado de proximidade e gestão relacional com os estudantes e outros stakeholders da comunidade académica.
Em termos de linhas e procedimentos de investigação futura, sugere-se um estudo mais aprofundado à QV dos estudantes dentro e
fora do âmbito académico, tendo em vista aferir aqueles que estão mais ligados ao ambiente externo da IES e os mais intrinsecamente
ligados à região de implantação da instituição e, por conseguinte, a um maior desenvolvimento regional com base inclusiva e
sustentável.
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EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR: DAS CIDADES
EDUCADORAS ÀS CIDADES CRIATIVAS
Alcínia Noutel
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RESUMO
Vinte e cinco anos sobre a criação do Eixo Atlântico sugerem reflexões em torno de alguns efeitos que foram sendo produzidos.
Sublinhamos de entre eles o incremento progressivo da complexidade nas relações escola - comunidade. O estudo aqui apresentado
teve igualmente em conta o papel dos municípios no binómio cidades educadoras - cidades criativas. Com efeito, o desígnio da atual
Administração Municipal é também fomentar o exercício de políticas propiciadoras de igualdade, de cidadania inclusiva, participação,
coesão, compromisso e com as estratégias de desenvolvimento. Neste registo, a pesquisa teve como objetivo nuclear analisar
projectos da Euroregião do Eixo Atlântico integrados na Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE). O propósito foi
recolher dados sobre o impacto sócio-educativo através da leitura dos níveis de participação, coesão, compromisso e das sinergias
que foram emergindo. A opção metodológica incidiu sobre a análise de documentos e entrevistas semiestruturadas a responsáveis
do Eixo Atlântico, executivos nos municípios, bem como a responsáveis em agrupamentos de Escolas e Centros Educativos na Galiza.
Nesta comunicação apresentaremos dados sobre a aposta numa estratégia europeia onde ressalta a valorização da sociedade do
conhecimento e da inovação. Tal estratégia traduz-se em efeitos multiplicadores que se refletem a vários níveis, como seja, a
implementação de novas vías de transporte, turismo, integração de novas culturas, onde a Educação se assume como motor gerador
de mudanças.
Palavras-chave: Eixo Atlântico, Cidades Educadoras, Cidades Criativas, Municípios, impacto socio-educativo

1- INTRODUÇÃO
O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, associação transfronteiriça composta por diversas cidades do Norte de Portugal e da Galiza,
criada em 1992, tem vindo a alargar o seu espaço e âmbito ao longo de vinte e cinco anos. Assim, como objectivo geral deste trabalho,
enunciamos a análise e reflexão crítica sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, científico, tecnológico, de cidades deste
espaço peninsular. Como objectivos específicos pretendemos identificar factores que emergiram para a criação/inclusão das cidades
na Associação do Eixo Atlântico, justificar modelos de organização do território, fundamentar o modelo formativo integrado e suas
características, registar traços dominantes das cidades educadoras, bem como, registar casos de boas práticas.
Neste entendimento questionamo-nos: Que factores determinaram a busca de um modelo de organização do território/comunidade
que contribuísse para o desenvolvimento integrado?
De entre eles e como lacunas nas zonas urbanas com forte densidade populacional detectam-se a exclusão social, desemprego
crescente, envelhecimento da população, abandono escolar precoce, despovoamento no interior do território, falhas na educação
para a saúde, na educação ambiental, entre outros.
É nesse quadro complexo que emergiu a ideia de desenhar um modelo de gestão do território, cujas bases assentassem num novo
quadro legal sobre as competências do poder local e na valorização da comunidade, tendo em conta a diversidade dos contextos
culturais. Neste entendimento, após a entrada em vigor do Tratado da União Europeia e do Ato Único Europeu, tem-se vindo a assistir
à progressiva abertura para o desenho de programas acção comunitária, com o objectivo de operar mudanças nas comunidades.
Chegava o momento da criação de diálogos consertados, da criação de parcerias comprometidas na construção de dinâmicas
conjugadas com instituições locais: Pessoas, Famílias, Escolas, Empresas, Associações Culturais e Recreativas. De salientar o novo
papel do Município, de acordo com Lei nº73 /2013 e Lei nº 42 /2016, entre outros normativos criados a propósito do Eixo Atlântico.
Referimo-nos, nomeadamente, ao preconizado na Carta das Cidades Educadoras, de 1990, que assume notável importância através
dos princípios que a norteiam.
As cidades representadas no 1º Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que teve lugar em Barcelona em Novembro de
1990, reuniram na Carta inicial, os princípios essenciais ao impulso educador da cidade. Elas partiam do princípio que o
desenvolvimento dos seus habitantes não podia ser deixado ao acaso. Esta Carta foi revista no III Congresso Internacional, de
Bolonha, em 1994 e no de Génova, em 2004, a fim de adaptar as suas abordagens aos novos desafios e necessidades sociais.
(www.edcities.org/link.Portugal)
Com efeito, os programas de acção comunitária que analisámos têm convocado uma nova dimensão relacional, cujo núcleo gerador
se situa no re-encontrar o genuíno na matriz cultural do povo da cidade. As cidades educadoras emergem como comunidades que
encontram, em si, sinergias para o desenvolvimento integrado e integrador. Então, tornam-se cidades criativas, i.e. são espaços de
inovação, criatividade, compromisso e visão holística. Nascem necessidades de promover na cidade o desenvolvimento de novas
políticas económicas, sociais, culturais, ambientais, artísticas. Tais iniciativas promovem a formação clusters criativos e, em
consequência, favorecem a abertura de canais para mercados internacionais.

2- REVISÃO DA LITERATURA
A complexidade aludida anteriormente faz emergir um novo modelo formativo integrado e integrador do território. Trata-se de um
novo paradigma educativo, cujo núcleo estruturador reside na sua educabilidade por parte de todos atores e instituições que nela
vivem. Ou seja, a cidade descobre as potencialidades educativas. Torna-se cidade educadora.
Quais as suas componentes e sua articulação?
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Acompanhando Serra (1994), às instituições educativas cabe-lhes redefinir o seu papel no seio da comunidade, criando condições
para novos pactos que propiciem a exploração de experiências vividas em projectos educativos ligados à cidade, como espaço comum
de aprendizagem. Em primeiro lugar, a família constitui um espaço de afetos, aprendizagens e aquisição de valores, por excelência.
Ela é o primeiro espaço de socialização, sendo uma referência fundamental na estruturação do Sistema Educativo Integrado. No que
toca às associações recreativas e culturais, elas encontram o seu fundamento na necessidade de promover actividades orientadas
para o lazer, civismo, desporto, música, teatro, etc. Pela sua natureza constituem-se em polos de difusão cultural.
No novo padrão e tendo em conta o quadro legal, cabe aos municípios fomentar e apoiar o movimento associativo, não só pelo seu
valor patrimonial, como também pelos aspectos atractivos nas comunidades (Serra, 1994). Trata-se da concentração de recursos e
papel da municipalidade em função da diversidade dos contextos sócio culturais e económicos. Oferecemos, em seguida, a
representação do novo modelo formativo integrado (Figura 2).

Figura nº2 - Representação da estrutura e contribuições dos atores envolvidos no sistema formativo integrado
Tal implica a consciência do valor da participação, colaboração e compromisso num todo que é colectivo. As dinâmicas
intermunicipais desenvolvidas e a partilha de experiências, apresentam vigor na aposta de um projecto europeu a um ritmo
crescente. Sobre o registo daquelas será de realçar a importância da criação da Associação Internacional de Cidades Educadoras
(AICE) e do Banco Internacional de Documentos das Cidades Educadoras (BIDCE) pelo registo das múltiplas experiências
desenvolvidas em vários municípios.
Da Carta das Cidades Educadoras (1990), recolhemos alguns dos seus princípios gerais e fundamentação que expomos (Quadro nº
1):
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Quadro nº.1 – Carta das Cidades Educadoras: Síntese dos fundamentos, princípios gerais e temas.
Tomando em consideração o conjunto de princípios ali preconizados, inferimos a valorização do diálogo para a construção de
projectos de desenvolvimento plural, ou seja, que contemple vários segmentos da realidade. Observamos, igualmente, que esse
processo não é alheio à iniciativa e compromisso de cada elemento de um todo plural: indivíduos, cooperação dos atores culturais,
sociais e económicos e mobilização dos poderes públicos, especialmente regionais, aliás, de acordo com o preconizado no Conselho
da Europa (1987). Subjaz, ainda, a valorização dos níveis de qualidade de vida e bem-estar da população, bem como a aposta no
desenvolvimento da sustentabilidade que implica um olhar atento sobre os mais desfavorecidos, e.g. a inclusão social e tomada de
medidas de proteção relativamente à saúde, educação, à segurança. De sublinhar o papel da criança e da juventude como
protagonistas no novo modelo de desenvolvimento integrado e relacional do território/cidade educadora.
2.1 – Da Cidade Educadora à Cidade Criativa
O debate sobre as virtudes da cidade criativa tem vindo a ser actualizado, no reconhecimento da singularidade cultural da cidade,
associada à visão estratégica sobre oportunidades locais para o desenvolvimento económico e para a competitividade.
Referimo-nos ao património cultural, artístico, urbanístico e à exploração de estratégias criativas para o desenvolvimento integrado
e integrador. Assim, a valorização da cultura e a criatividade constituem um binómio, a ter presente no planeamento e gestão de
todos os recursos culturais e seus reflexos na promoção da vertente económica. Tal sugere a importância das estruturas criativas no
acolhimento das ideias, eventos, manifestações, proporcionam uma atitude favorável à criatividade, ao sentido de pertença e à
partilha.
Desde modo, as cidades educadoras vão-se tornando também criativas.
A propósito e seguindo Landry e Bianchini (1994) registamos:
As cidades são seres vivos, porque têm fases de crescimento, estagnação e declínio. A viabilidade urbana é a sua capacidade de se
adaptar e responder à mudança das circunstâncias. Há o desenvolvimento cultural, nas suas dimensões humana e artística, incluindo
as artes como actividade de auto expressão (..) as artes que fomentam apreciação estética ou as artes como indústrias criativas. As
artes estimulam a imaginação crítica e a inovação que devem ser incutidas na cultura da cidade. As artes e a cultura impulsionam o
desenvolvimento económico e outros campos, como o da saúde e planeamento.
Emerge da leitura do excerto, a alusão à singularidade e reflexão sobre a importância da matriz cultural como “geradora” de
desenvolvimento. Assim, é a “matéria-prima” a considerar na planificação urbana em prol do desenvolvimento integrado. A
criatividade aplicada àquela matriz promove dinâmicas que se plasmam em inovação e atração. Disso são exemplos, o turismo
cultural, o marketing urbano, os clusters relativos à cultura local, favorecendo comércio de produtos locais, manifestações artísticas
e culturais. De acrescer a dimensão afectiva latente neste registo, cuja sensação/ percepção é recolhida pelo turismo e pelas
populações.
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Sublinhamos as oportunidades de partilha de experiências e enriquecimento mútuo, através da criação de redes, e.g. nas Euro
Regiões e em particular na área do Eixo Atlântico Noroeste Peninsular - Portugal / Galiza.
A propósito e da análise de documentos do E.A sublinhámos o seguinte excerto (Baptista, 2005):
(…) as redes sociais são constituídas por unidades – pessoas, serviços, organizações- ligadas entre si pela partilha de um determinado
património, de valores e objectivos. Mas o importante na vida das redes sociais é o tipo de relação e de interacção que se estabelece
entre essas unidades e que, podendo variar de conteúdo, devem obedecer sempre à mesma finalidade: a procura de maior
proximidade humana.
A evolução de cidade educadora para criativa implica também a qualidade da liderança na gestão de motivações e recursos na
construção da “Cidade” como polo, no qual todos se revêm; o sentido de pertença da cidade espelha-se no sentido ético e estético.
O líder desenha uma agenda positiva, de modo a criar e gerir estratégias coerentes, planos e sua implementação realistas, garantindo
suportes financeiros para investimentos consistentes. A revisão bibliográfica sobre o conceito de cidade criativa sugeriu-nos a
elaboração de um quadro sinóptico com autores, definição e características das cidades criativas (Quadro nº 2):
Autor
(Formação) -Inglês
Charles Landry
(Arquitetura)
(Landry, 2006)
Richard Florida
Economia (USA)
(Florida, 2002)
David Throsby
(Economista) – Australiano
(Throsby, 2002)
Jonh Howkins – Inglês
(jornalismo)
(Howkins, 2001)
Neil Bradford (Canadá)
(Bradford, 2004)

Jonh Hartley (Austrália)
Letras

Definição

Características e Condições

Um lugar que estimula e
incorpora uma cultura de
criatividade à semelhança dos
Stakeholders urbanos atua

Recursos culturais; diversidade; políticas públicas transversais
presença da criatividade em todos os sectores da sociedade e da
economia; Conjugação de Hard a soft; estruturas reguladoras e
incentivos à criatividade; motivação; valorização de talentos
internos e atração de talentos externos.
Elevados índices de talento, tecnologia e tolerância, com especial
ênfase à abertura de talentos criativos.

Prevalece a classe criativa

Cidades nas quais as actividades
culturais fomentam um
ambiente urbano
economicamente próspero
agradável param se viver.
Cidades nas quais as pessoas se
sentem à vontade para
explorarem ideias por meio de
aprendizagem e adaptação.
Locais de experimentação e
inovação, nos quais ideias
favorecem e pessoas de diversas
formações se ligam para fazer
das suas comunidades lugares
melhores para viver, trabalhar e
divertir
__________________

Actividades e indústrias culturais diversificadas e com forte
impacto económico; infra-estrutura social e cultural;
equipamentos culturais consolidados; alta concentrações relativas
sobre emprego criativo; atratividade para investimentos.
Prevalência de grupos auto-organizados, informais e colaborativos;
mercado de trabalho diversificado; conexões internacionais.
Diversidade, mudança, aprendizagem e adaptação
Diversidade, pensamento holístico; reconhecimento da
interdependência económica, social, ambiental e cultural; foco em
desenvolvimento; envolvimento comunitário diversificado para a
resolução de problemas urbanos complexos.

Cultura Educação; Olhar multissectorial, multiculturalidade.

(Hartley, 2005)

Quadro nº 2 - Quadro sinóptico com autores, definição e características das cidades criativas
O conteúdo inserido no quadro permite realçar a supremacia da identidade cultural e polarização das suas características singulares;
uma visão estratégica promotora da inovação, competitividade na economia. Sublinhamos a pertinência desta dimensão, porquanto
contribui para a empregabilidade, atração turística, valorização de tradições locais, atração para o investimento, entre outras
valências. Subjaz ainda a valorização do património associado à oferta turística e ao mercado de trabalho.
Como traço transversal identificamos a componente educativa, presente em todas as áreas dos projectos das cidades educadoras/
criativas. De interesse observar que a Cidade criativa é um espaço público, um “locus” privilegiado de interacções, aberto a eventos
de natureza vária. Por tal, a Cidade está naturalmente sujeita a constante transformação, consoante a natureza das iniciativas e dos
atores envolvidos.
A cidade transforma-se recuperando a sua história e cruzando-a com outras Cidades num quadro mais amplo.

3 – METODOLOGIA
Tendo em conta a natureza do objecto de estudo - o impacto produzido pelos programas nas cidades educadoras / criativas, a opção
metodológica recaiu sobre o modelo qualitativo, pelas suas características (Lofland y Lofland,1995; Stake, 1998; Sampieri, Collado y
Lucio, 2007). Privilegiámos, como fontes, documentos, materiais audiovisuais grupais, (vídeos, fotos, artefactos produzidos em
comunidade - trajes, reproduções históricas, expressões artísticas, ambientais) explorados a partir de contactos com a Associação do
Eixo Atlântico e municípios. Seleccionámos, como amostra para o estudo, cidades educadoras/ criativas que apresentamos no quadro
seguinte.
Galiza

Portugal

Lugo
Pontevedra (AICE)
Verín

Braga
Bragança
Chaves
Santa Maria da Feira
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Guimarães

Quadro nº 3 - Cidades educadoras / Cidades criativas - Eixo Atlântico Noroeste Peninsular
Priveligiámos os links do Eixo Atlântico, bem como entrevistas realizadas no seu âmbito, pela radio “Cadena Ser , Vigo hoy or hoy,
Radio Vigo”.
Procedemos, por um lado, à análise de conteúdo de documentos recolhidos, materiais e por outro, ao registo e interpretação de
conversas informais em municípios com responsabilidade nos programas realizados no âmbito do Eixo Atlântico, com vista a
responder aos objectivos enunciados.

4. RECOLHA E DISCUSSÃO DE DADOS
A Associação de Municípios na região transfronteiriça Galiza e o Norte de Portugal, do Eixo Atlântico, desde início, teve a noção de
que as cidades educadoras eram convocadas para o desenvolvimento integrado (Declaração do Porto,1de Abril /1992). Tal
circunstância tem facilitado a competitividade, entre outras mais-valias a que anteriormente fizemos referência. Ora, num cenário
de crise, no qual o desalento nos mercado de trabalho se faz sentir, afectando bem estar social, os projectos europeus do Eixo
Atlântico apresentam-se como uma oportunidade de crescimento sustentável. Realidades comuns aproximam cidades. É disso
exemplo Braga (AICE) e Lugo (AICE).
O que têm em comum? Passado histórico, património cultural e gestão de estratégias que promovem trocas de experiências
enriquecedoras. Neste entendimento, têm vindo a desenvolver um programa sobre o quotidiano da época romana, com as suas
características peculiares: o programa como múltiplas actividades subordinado ao tema “Braga Romana”; e em Lugo o “Arde Lugo”.
A propósito, analisámos o conteúdo de entrevista aplicada (pela rádio VIGO) ao presidente do Eixo Atlântico (Presidente da Câmara
de Braga – PEA/PCB) a e Alcadessa de Lugo (AL).
Uma primeira questão incidiu sobre a importância que aqueles responsáveis atribuíam a oito seculos de história passada –
precisamente a época romana. Registamos da parte da Alcadessa de Lugo o seguinte fragmento:
Penso que é de valorizar a incorporação da história passada na própria história actual. Além do mais a riqueza cultural de Lugo é
imensa. E há muitos vestígios da época romana. (AL)
Entretanto, na narrativa do Presidente da Câmara de Braga e Presidente do Eixo Atlântico sublinhamos:
É uma espécie de aula de história. Foi respeitado com todo o rigor os trajes, os costumes as cerimónias, e até se falou em latim. É de
registar o elevado grau de participação de todos os níveis etários , a afluência de pessoas de fora , galegos , por exemplo.
É de valorizar esta componente histórica, mas também a económica. (PEA/PCB)
Ambos os relatos evocam princípios implícitos na Carta das Cidades das Cidades Educadoras de 1990, e quadro legal referido na
primeira página deste documento.
Colocada a questão sobre quais actividades em Lugo, a Alcaidessa refere:
Pois, realmente a componente económica é importante para além da pedagógica e temos um património muito rico. Temos de
valoriza-lo com o “Arde Lucus” com rigor, envolvendo crianças, adultos a comunidade em geral. Estamos a trabalhar desde há 15
anos com duzentas actividades para todos os públicos. No ano passado o impacto foi muito importante. São dias de celebrações. A
comunidade / cidade quer envolver-se cada vez mais nessas realidade. (AL)
Sobre a mesma questão, do Presidente do Eixo Atlântico e presidente do Eixo Atântico registámos o seguinte relato:
É um chamariz …os turistas apreciam cada vez mais estas actividades e tem vindo a aumentar o numero de unidades hoteleiras,
restaurantes, esplanadas. Também todos os pormenores sobre os trajes, características da época exigiram muito rigor que, por si só,
adquiriu várias dimensões: pedagógica, pesquisa histórica e arqueológica e aqui o contributo notável da Universidade do Minho e
outros, o envolvimento de todas as escolas, crianças e jovens na organização do evento, a divulgação para todo o conselho e não só
esta região é bastante vasta envolveu milhares de participantes. (PEA/PCB).
Da narrativa subjaz um conjunto de princípios e características das cidades educadoras /criativas (página 4 deste documento), bem
como posições sustentadas pelo conjunto de atores acerca das características das cidades criativas (página 6).
De realçar a dimensão educativa (crianças, jovens, Universidade do Minho) como transversal aos programas associada a componente
económica. Ainda de sublinhar a valorização do património. Sublinha-se ainda o resultado da dinamização cultural e económica.
Ainda, sobre a mesma questão, os fragmentos seguintes são sugestivos de um conhecimento profundo da realidade e de uma visão
estratégica sobre o desenvolvimento integrado (Landry e Bianchini, 1994) e segundo o Presidente da Câmara de Braga.
De salientar, também a organização do Rally que conta com milhares de participantes. E intencionalmente o circuito não é fora da
cidade, é por dentro e na cidade (PEA/PCB).
Há um leque de actividades de natureza cultural que valorizamos: dar a conhecer o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa cujo
vasto espólio atrai um público interessado; recuperar a gastronomia da época romana . Vou dar um exemplo as Frigideiras são bolos
que eram confecionados na época romana. Há muito mais para fazer. Escavar as termas, explorar todos os vestígios da presença dos
romanos aqui. Há também muitas actividades de Animação Cultural (PEA/PCB).
Entretanto, escutámos a Alcaidessa de Lugo que se pronunciou sobre os planos no âmbito do “Arde Lucus”:
Vamos continuar a desenvolver actividades, tirar proveito de todo o património cultural de Lugo, o se centro no casco da catedral e
dos arredores; tem parques em zonas verdes muito convidativas; toda a vegetação é muito aprazível. Há também que explorar muito
bem rio Minho e toda a envolvência. Tentamos chegar a todos os lugares, mobilizando a comunidade. Colaboram desde crianças a
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adultos população em geral. As escolas e a Universidade colaboram todo ano. Com efeito, de Janeiro até Dezembro temos
actividades. (AL)
Sublinhámos a valorização património cultural, a dimensão ambiental, o envolvimento da comunidade, particularmente das crianças
e jovens; de realçar uma dinâmica que se identifica com os princípios orientadores da Cidade Educadora.
Colocada a questão sobre como valorizam o Turismo, o Presidente do Eixo Atlântico e Presidente da Câmara de Braga, pronuncia-se
sobre o crescente número de unidades hoteleiras e restaurantes em Braga para acolher precisamente, a afluência de turistas de
diversas proveniências.
Braga passou a ser uma referência para o Turismo e isso gerou investimentos, empregos, mais serviços. Direi que hoje Braga é uma
cidade para se viver, trabalhar e estudar. (PEA/PCB)
De sublinhar o envolvimento da comunidade e a mobilização dos centros educativos de acordo com um projecto de desenvolvimento
integrado e integrador. Ainda, sobressai o desenvolvimento económico gerado a partir do Turismo. Associamos esta vertente, tão
significativa para sustentabilidade económica e social, à citação anterior.
É um chamariz …os turistas apreciam cada vez mais estas actividades e tem vindo a aumentar o numero de unidades hoteleiras ,
restaurantes , esplanadas (PEA/PCB).
Questionada sobre o Turismo em Lugo, a Alcaidessa refere:
Interessa-nos muito o incremento sobre o Turismo, claro. A cidade com o casco histórico só por si é um bom destino turístico.
Geograficamente, fica situada num ponto estratégico e há bons acessos. (…). As paisagens verdejantes são aprazíveis e todo este
conjunto faz de Lugo um destino estupendo. Com efeito, turistas que vêem de Santiago de Compostela permanecem por cá para
conhecer a região, as termas e o nosso litoral. ( AL)
Sublinhamos a nota sobre a situação geográfica e a acessibilidade. Estes aspectos, insistentemente referidos em assembleias,
cimeiras assumem importância fundamental na gestão, quer das infra estruturas, quer das potencialidades a explorar e das
oportunidades a reflectir para o alcance dos objectivos inscritos no projeto europeu de qualidade. Este passa pela revisão do papel
das cidades dos espaços do Eixo Atlântico – Noroeste Peninsular.
Adianta ainda:
Os nossos costumes, a nossa música são apreciados, sim. Temos ainda a Casa dos Mosaicos, uma piscina romana e muitos projectos
que queremos partilha com outras cidades. (AL)
Subjaz ao conteúdo da citação, mais uma vez a valorização de um todo um conjunto de componentes culturais associadas ao turismo,
sugerindo um modelo formativo integrado, de acordo com a figura inserida na página 4 deste documentoTomámos nota da narrativa do Presidente do Eixo Atlântico e Presidente da Câmara de Braga.
Quanto ao programa a desenvolver ainda este ano, temos as festas do S. João uma componente cultural antiga na nossa cidade.
Nesse âmbito, temos previsto concertos e actividades. Já temos 2000 e tal Joões.. Organizamos desfiles culturais não só em Braga
mas nos arredores. Prevemos dois mil participantes. Temos tocadores do cavaquinho onde nasceu como instrumento musical.
Posteriormente, temos a Feira do livro, o Festival do Teatro, a Noite Branca. Enfim há toda uma dinâmica criativa muito voltada para
a comunidade e para o desenvolvimento económico. Esta componente é muito importante para o mercado de trabalho. (PEA/PCB).)
Do exposto se pode inferir que a confluência da componente cultural popular, o envolvimento das comunidades locais e das
localidades limítrofes, está explicita nas actividades de natureza artística, intelectual, lúdica e ligação à vertente do trabalho. De
sublinhar a participação, colaboração e compromisso dos munícipes.
Tal espelha princípios publicados pelo Eixo Atlântico, quanto à vocação das cidades educativas e criativas, de acordo com o quadro
nº2.
Colocada a questão sobre se existe alguma estratégia comum, os participantes manifestaram-se do seguinte modo.
O caminho de Santiago de Compostela e a proximidade do rio Minho são hipóteses de trabalho a pensar. Há uns anos a esta parte
tem estado (estátuas de) uma legião de soldados de Lugo e representantes. E em nossa representação a mesma coisa. Trocamos. Há
massa crítica sim e preciso trabalhá-la. (PEA/PCB).
Questionados sobre as limitações com que se deparam os informantes pronunciaram-se do seguinte modo:
Temos lutado contra a falta de recursos económicos. Estas actividades ficam muito caras e é sempre importante agilizar estratégias
para que o projecto possa progredir. Temos um património muito rico , verdade. A casa dos mosaicos, piscinas, aquedutos lindos e
que são postos à disposição das comunidades. Partilhamos as nossas paisagens com todos. ( AL)
Sobre esta limitação, analisámos o seguinte fragmento:
Como presidente do Eixo Atlântico direi que há uma crescente articulação entre várias cidades, criação de parcerias e posso dizer
que avançamos a alta velocidade. Contudo, mantemos o nosso caderno reivindicativo para podermos avançar, por exemplo na
modernização da linha do Minho e da melhoria da circulação do comboio Celta. As cidades são o motor do crescimento sustentável,
temos de promover a centralidade e o que esta implica na mobilidade das pessoas, mercadorias. Mas vamos avançando. (PEA/PCB).
Infere-se o compromisso sobre a governação no Eixo Atlântico nas suas linhas fundamentais, de acordo com a figura nº2 e quadro
nº1.
O conjunto de relatos dos informantes indiciam o processo subjacente a um projeto formativo integrado e integrador, de valores
ínsitos nos documentos que nortearam a criação de uma zona fronteiriça no Noroeste peninsular norte de Portugal / Galiza do Eixo
Atlântico.
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Do exposto se inferem as características do modelo formativo integrado e integrador que apontamos na figura n.2:

Figura n. 3 - Representação do modelo formativo integrado e integrador
Ainda, acerca de iniciativas a desenvolver sobre o quadro diagnóstico e intervenção a partir da cidade de Lugo, a Alcadessa de Lugo
adiantou que vai levar a cabo um programa de Jogos Atlânticos ( XII) que liga várias cidades da zona fronteiriça. Tal evento plasma
a concretização de trabalho colaborativo em rede. Tal indicia o compromisso intermunicipal, a cultura e incremento na economia.
O evento previsto implica catorze municípios galegos: Lugo, Monforte e Sarria, Ourense, Pontevedra, O Carballiño, Santiago, Barco
de Valdeorras, Carballo, Vigo, Vilagarcía, Riveira, Narón e A Coruña e quinze portugueses: Macedo de Cavaleiros, Matosinhos, Porto,
Famalicão, Braga, Peso da Régua, Bragança, Maia, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Valongo, Viana do Castelo, Guimarães, Eurocidade
Chaves-Verín e Santa Maria da Feira. Esta iniciativa responde ao preconizado ao propósito de explorar e valorizar o espaço cultural
das capitais da Cultura do Eixo Atlântico e ganhos financeiros que contribuem para o crescimento económico e consequente
multiplicação de efeitos, em favor da estabilidade económica e social. Disto surge o “Expocidades”, cujos objectivos repousam na
promoção da cultura em rede, sublinhando a importância das indústrias culturais como incentivo à economia na dinamização da
cidade como um todo, tal como preconizam Landry e Bianchini (1994).
Ora, a criação de redes entre as cidades constituem um papel fulcral na agenda Urbana: a cidade é o núcleo gerador de estratégias
para a superação da crise e desenvolvimento de crescimento sustentável, a programação integrada, a partilha de recursos, a
equidade e para apoio à inovação social. A este respeito, o modelo formativo integrado (figura nº 2) mantem vigor. A propósito do
vigor que vão assumindo as redes, sublinhamos, uma reivindicação colocada pelo município de Bragança acerca da pertinência da
ligação a Puebla de Sanábria. Aquela seria uma mais valia significativa. O debate desenvolvido em Lugo situou-se em torno das
vantagens sobre a ligação entre Bragança e Puebla de Sanábria, a qual continua a ser um dos assuntos mais reivindicados pelos
parceiros do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.
De igual modo, foi reforçada a importância da saída do comboio a sul de Vigo, bem como a ligação ferroviária entre Lugo e Ourense
e a dinamização de Porto Seco de Monforte. Tais exemplos demonstram as sinergias em torno da reestruturação ao nível das
estruturas, com vista a fortificar relações económicas, sociais, culturais, de cordo com o projeto europeu 2020.
Ainda, a promoção do Termalismo entre Chaves e Verín, tem sido objecto de debate e reivindicação pela Associação Europeia de
Cooperação Territorial (AECT), criada para apoio da intermunicipalidade na Península Ibérica. Trata-se de um modelo de cooperação
que tem em vista a coesão social, o desenvolvimento de um tecido empresarial local, valorização o património natural e cultural,
promoção dos recursos humanos e melhorar a qualidade de vida da população. Com efeito, estas cidades têm una história comum;
ambas partilham recursos semelhantes: etnográficos, histórico-artísticos, gastronómicos, ambientais. A semelhança de
características permite falarmos de um modelo (nova geração) que permite, por sua vez, o desenvolvimento económico, social.
Trata-se pois, de uma oportunidade de explorar a água nas fontes naturais, o que se traduz numa redução dos custos na exploração.
A promoção de termalismo envolve a mobilização para o sucesso do projecto Visit Chaves-Verín /“la Euro Cidade da Água”. Surge
como e primeiro destino transfronteiriço da Península Ibérica. Constitui uma oferta bio/ saudável no aproveitamento da água
mineromedicinal e termal, apostando por uma estratégia de promoção e comercialização conjunta pioneira na União Europeia.
Ainda, as propostas sobre a criação da rede Ibérica de Entidades Transfronteiriça (RIET) surgem como estratégia associada à
criatividade para a inovação. Com efeito, visam promover a colaboração entre nove instituições do Ensino Superior com incidência
nos âmbitos empresarial e académico. A rede compreende as Universidades RIET-de Universidade de Aveiro, a de Extremadura
(UNEX), a pública de Salamanca (USAL), a Pontifícia de Salamanca (UPSA), a Universidade de Vigo, a de Évora, a Universidade de TrásOs-Montes e Alto Douro (UTAD) e a de Huelva (UHU), assim como o Politécnico de Leiria. Tal iniciativa é inovadora porquanto liga
Instituições que, do ponto de vista formal, não tinham tradição nem estruturas de cooperação, ao contrário dos municípios. Ao nível
do Ansino Superior, a iniciativa evidencia princípios que constam, também, na Associação Internacional das Cidades Educadoras, nas
posições sustentadas pelo conjunto de autores apresentados na revisão da literatura (quadro nº 2).
O programa “Ponte Ciência”, desenvolvido em Pontevedra prendeu-nos a atenção pelas boas práticas que reflecte. Apresenta como
tema central o projeto “Promover a Cidadania”, escolhendo a cidade como principal protagonista.
Assim, é neste espaço privilegiado que os eventos se realizam nas ruas, nas paróquias, nas festas. Refere então, como objectivos os
seguintes:
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Dinamizar para a partilha na tomada de decisões sobre planos urbanísticos;



apoiar dependentes a promover a auto estima;



promover cultura e pontos de encontro;



sensibilizar para a inovação e o meio ambiente;



valorizar o envolvimento dos centros educativos (escolas);



atender às necessidades dos centros de Educação especial,



promover interacções entre a universidade e os concelhos.



Debater o futuro com atores do concelho.

O projeto envolve a população do concelho, centros educativos (escolas, agrupamentos de escolas), Universidade; Centros
educativos; Município de Pontevedra; centros universitários; centros de turismo; comités científicos; professores universitários.
Associações de pais, Famílias e instituições. Tomámos em consideração actividades desenvolvidas no âmbito do estudo em Portugal,
no decurso do presente ano e outras agendadas para o próximo ano. Seleccionámos apenas os casos de boas práticas cujas
actividades se registam em 2016, nas cidades que apresentamos no quadro n. 3.
Cidades
Bragança

Projeto
Sorrir branquinho

Objectivos
Sensibilizar
Toda a comunidade do conselho
para a Saúde Oral

Chaves

Projecto Enraizarte
e Teatro

Sensibilizar envolver as comunidade
para actividade artística e outros
valores.
Iniciativas nas seguintes áreas
culturais: Gastronomia, artesanato,
monumentos, termas, museus
passaram a fazer parte desta festa
onde celebramos a nossa
Identidade.
Mobilização para educação
ambiental e eco sustentabilidade.

Guimarães

Sta. Maria da
Feira

ECOXXI e PEGADAS
Cidadania ativa,
Curtindo Ciência;
Projeto AMEC
Projeto A Minha
Escola de Ciências da
Universidade do
Minho

Mobilizar a
comunidade para a
realidade escolar e
mobilizar os recursos
do contexto cultural e
social para a
aprendizagem;

Proporcionar à criança em idade
escolar o conhecimento do seu
património cultural.
Contribuir para o aumento da
literacia científica no município; agir
como potenciador de
conhecimento, integrar a articular
património histórico, cultural e
social como novas formas de
observar a ciência.
Potenciar a interacção entre a
Biblioteca Municipal Raul brandão e
a rede de Bibliotecas Escolares ;
Crianças, Professores Juntas de
Freguesia , família , gestores
culturais

Publico alvo
Crianças Jovens, famílias,
(professores,
encarregados de
educação, assistentes
operacionais e alunos
Todo conselho
Toda a comunidade

Parcerias
Câmara Municipal,
Centros de saúde do
Concelho

Parceria entre o
Município de
Montalegre; Academia
de Artes de Chaves e
Projecto Enraizarte

Infância 1º CicloEscolas do
1º Ciclo
Promover a ligação entre
escolas e Universidade do
Minho 5000 alunos do
ensino Secundário e uma
rede de 19 escolas da
região do Minho
professores / Famílias

Camara Municipal
Instituições locais /
Escolas do 1º Ciclo
Professores / Famílias.
Universidade do Minho,
Bibliotecas

Camara Municipal;
Instituições;
Associações;
Escolas;
Ensino Superior.

Quadro n.3 - Exemplos projectos na comunidade apresentados em 2016 (Fonte: eixoatlantico@eixoatlantico.com)
Tendo em conta o exposto, depreende-se que boas práticas requerem determinação política, recursos, parcerias activas para um
crescimento sustentável. Requer também a actualização de quadros legais e uma liderança transformativa que valorize a tomada de
decisão partilhada e revigora projectos.
Depreende-se que, da cidade educadora /criativa, resulta uma série de consequências de valorizar porquanto vão de encontro ao
enunciado nos documentos citados.
Representamos algumas delas na figura n.4
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Cultura

Promoção
de
intermunicip
alidade

criatividade

Atração
turística

Industrias
criativas

cidade
criativa

Figura n.4 - Representação das consequências das dinâmicas implícitas nos processos sobre cidades educadoras / criativas.
Tecemos considerações em torno das sinergias resultantes do binómio cultura / criatividade; consideramos a municipalidade como
um compromisso que, obedecendo a uma moldura legal, é também uma aprendizagem para o líder de um município. Reiteramos
que se torna pertinente mobilizar recursos humanos com elevado potencial criativo, a fim de gerar competitividade.

5- CONCLUSÕES
Das reflexões tecidas em torno do impacto produzido sobre as iniciativas apontadas realizadas e agendadas, leva-nos a inferir as
seguintes deduções:
Reconhecemos dimensões transversais nos projectos nas cidades onde incidiu o estudo, no âmbito do Eixo Atlântico do Noroeste
Peninsular:


Dimensão social que envolve definição de critérios com vista à definição de objectivos para o alcance de boas práticas.
Referimo-nos ao modelo formativo integrado e integrador. Neste entendimento se situa a coesão social e do território /
cidade / comunidades, a diversidade cultural, o reconhecimento do direito à cidadania, a valorização da participação e
partilha;



Dimensão política que implica a qualidade de liderança no governo da cidade, a democratização da sociedade (espaços de
socialização para a cidadania viva e responsável; a imperiosidade da transparência nos processos);



Dimensão organizativa que implica sensibilidade, conhecimento e liderança para a boa coordenação entre equipas
envolvidas;



Dimensão técnica respeitante à operacionalização de meios de apoio à inovação, planificação estratégica de projectos.



Dimensão associada à avaliação, ou às repercussões sociais e económicas dos programas / iniciativas desenvolvidas na
comunidade.

Do quadro teórico e dos relatos apresentados emerge, um quadro de motivações para ampliar um quadro de iniciativas:


Ao nível das infra estruturas;



Da educação para a cidadania;



Da valorização do papel da criança na educação comunitária;



Das artes como indústria criativa;



Do crescimento económico e da competitividade;




Do compromisso sobre o exercício da gestão de município;
Da valorização das redes de cidades no espaço do Eixo Atlântico - Noroeste Peninsular;

Todavia, dos relatos das entrevistas se retiram dificuldades no que refere a recursos nomeadamente económicos, para se viabilizarem
projectos. Ainda é possível retirar que nem sempre os consensos são fáceis. Contudo, também emerge a conjugação de esforços para
se superarem dificuldades.
Sobressai o entendimento dos grandes princípios que norteiam o projeto europeu, a convicção de que é pela criação e
desenvolvimento das cidades que a europa cresce e supera a crise. Dos projectos e iniciativas realizados e em realização, transparece
o envolvimento crescente da população e comunidade. Emerge a ideia de existir já um “hábito mental” instalado no ambiente das
cidades sobre atitudes de participação, colaboração, expectativa por parte das pessoas locais e visitantes, designadamente o turistas
cujo fluxo é cada vez mais significativo.
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RESUMO
Com a crescente competitividade do mercado, as empresas têm a necessidade de se destacarem, e a inovação é apontada como um
dos principais fatores no estabelecimento e defesa da vantagem competitiva das empresas (Marques et al (2011)). A capacidade de
inovação, encontra-se ligada aos recursos humanos, isto é, a formação profissional e escolar, dos trabalhadores. Esta é considerada
um fator fundamental para a promoção do sucesso empresarial (Baptista (1997). Com isto, surge a necessidade de avaliar a
importância da formação académica dos trabalhadores, no processo de inovação. O presente estudo tem por base o Community
Innovation Survey 2010 (CIS 2010). Este inquérito foi dirigido a empresas da União Europeia (UE), por forma a verificar o seu grau de
inovação. Em particular usa-se o CIS 2010 aplicado a empresas portuguesas. Uma vez que este inquérito também possibilita verificar
qual a quantidade de pessoal com ensino superior que as empresas empregam é possível relacionar esta variável com o grau de
inovação. Assim, o objetivo do presente trabalho consiste em estudar se os trabalhadores com formação superior influenciam os
resultados das empresas, em particular o seu nível de inovação. O principal resultado obtido no estudo, passa por se verificar que as
variáveis em causa estão de facto relacionados, uma vez que a falta de pessoal qualificado limita os diferentes tipos de inovação
(produto, marketing, organizacional e processo). Também se verificou que o número de trabalhadores com ensino superior encontrase dependente de muitos outros fatores, dando destaque ao fator desenvolvimento de atividades de inovação e de investimento.
Em suma, o presente estudo utiliza as técnicas de Análise de Variância uni e multivariada (ANOVA e MANOVA) e regressão linear
multivariada para verificar que a inovação pode ser vista como capacidade de distinção que se encontra relacionada com a
qualificação dos seus recursos humanos.
Palavras-chave: Formação académica; Inovação; Análise Multivariada

THE IMPACT OF ACADEMIC TRAINING ON BUSINESS INNOVATION
ABSTRACT
With the increasing competitiveness of the market, companies see the need to stand out, and innovation is pointed out as one of the
main factors in the establishment and defense of companies' competitive advantage "(Marques et al., 2011). The capacity for
innovation is linked to human resources, that is, the vocational and school training of workers. This is considered a fundamental
factor for the promotion of business success ("Baptista (1997)"). With this, arises the need to evaluate the importance of the
academic formation of the workers, in the process of innovation. The present study is based on the Community Innovation Survey
2010 (CIS 2010). This survey was addressed to companies in the European Union (EU) in order to verify their degree of innovation. In
particular we have used CIS 2010 applied to Portuguese companies. Since this survey also makes it possible to verify the amount of
personnel with higher education that the companies employ, it is possible to relate this variable to the degree of innovation. Thus,
the aim of this paper is to study whether highly educated workers influence company performance, and in particular their innovation
level. The main result obtained in the study is that the variables in question are in fact related, since the lack of qualified personnel
limits the different types of innovation (product, marketing, organizational and process). It was also verified that the number of
workers as well as the works with higher education is dependent on many other factors, emphasizing the factor of development of
innovation and investment activities. The present study uses univariate and multivariate Analysis of Variance (ANOVA and MANOVA)
and multivariate linear regression, to verify that innovation can be seen as a distinguishing ability, which is related to the qualification
of the firms' human resources.
Keywords: Academic training; Innovation; Multivariate analysis

1. INTRODUÇÃO
Por forma a verificar a relação entre a população portuguesa com ensino superior e a inovação nas empresas portuguesas recorreuse à base de dados CIS 2010, através da qual se pretende efetuar um estudo que revele qual a importância dos trabalhadores com
formação superior no seio de uma organização. Sendo esta uma base de dados ligada à inovação, o que se pretende de facto é
verificar a influência que os trabalhadores qualificados têm no seio da inovação e na empresa. Para ser possível a realização deste
estudo foi necessário recorrer à ferramenta estatística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Assim, é necessário ter em atenção o que realmente a inovação retrata. De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2005), a inovação
corresponde “à introdução pela empresa de um produto, processo, método organizacional ou método de marketing, novo ou
significativamente melhorado. Uma inovação não precisa de ser originalmente desenvolvida pela empresa, basta que se constitua
como uma novidade para a mesma” “OCDE, (2005: 46)”.
Por forma a realizar o estudo pretendido recorreu-se ao Inquérito Comunitário à Inovação de 2010 (CIS: Community Innovation
Survey) que constitui um estudo europeu que consiste na aplicação de inquéritos estatísticos realizados sobre a orientação do
Eurostat – a chave de acesso às estatísticas europeias, desde 1991, com o intuito de fornecer informação sobre a ciência e tecnologia.
Os inquéritos são aplicados de forma obrigatória aos estados membros da UE e de forma voluntária a alguns membros do European
Social Survey (ESS), com uma periodicidade bienal.
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Os quatro tipos de inovação identificadas no Manual de Oslo são: Inovação do produto, Inovação do Processo, inovação
organizacional e inovação do marketing.
Utterback & Abernathy, 1975, identificam a inovação do produto como a introdução de uma tecnologia ou combinações de
tecnologias para atender às necessidades de mercado. Já o Manual de Oslo, identifica a inovação do produto como a introdução de
um produto novo ou significativamente melhorado em relação às suas caraterísticas técnicas, componentes e matérias, software
incorporado, facilidade de uso ou outras caraterísticas funcionais “Bloch (2007); OCDE (2005)”. Esta inovação torna-se de facto
fundamental, uma vez que com a elevada competitividade do mercado é necessária a diferenciação “Tironi (2005)”.
A inovação do processo, consiste num aprimoramento e aperfeiçoamento dos processos de fabrico e de comercialização dos
produtos de uma empresa “Bloch (2007); OCDE (2005)”.
Para formar uma definição de inovação organizacional, é necessário primeiramente saber quando é que as mudanças na organização
podem ser consideradas inovação. Este tipo de inovação tem como objetivos: (i) aumentar a produção; (ii) melhorias na
produtividade; (iii) eficiência/qualidade; (iv) e/ou facilitar a produção de novos produtos “Bloch (2007)”. Assim, surge o conceito de
inovação organizacional que consiste na criação de novos métodos de organização no exercício do negócio empresarial, que pode
englobar inúmeros fatores, como as relações com o mercado ou o próprio local de trabalho “Bloch (2007); Sousa & Monteiro (2010)”.
A inovação do marketing pode ser caraterizada pelo desenvolvimento contínuo dos produtos e serviços, das estratégias publicitárias
e de colocação dos produtos e serviços no mercado, bem como na busca contínua das necessidades dos consumidores “Bloch (2007)”.
Em consenso, a inovação de marketing, segundo Kim & Mauborgne (1997) pode ocorrer em três níveis: (i) a nível do produto; (ii) a
nível de serviço; (iii) nível de entrega “Moreira, et al. (2012)”.
A Comissão Europeia financia educação e formação para PME’s, argumentando que educação e formação produzirão a inovação
desejada, Macdonald et. al. 2007. Acemoglu, D. (1997) defende que os trabalhadores estão mais dispostos a investir mas suas
habilitações, aceitando salários mais baixos, se esperam que as empresas inovem e paguem salários mais altos no futuro. Da mesma
forma, as empresas estão mais dispostas a inovar quando esperam que a qualidade da força de trabalho futura seja maior, portanto,
quando os trabalhadores investem mais nas suas habilidades. A formação contínua garante o acesso ao conhecimento de ponta e,
assim, aumenta a propensão da empresa a inovar, Bauernschuster et. al. 2009.

2. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
2.1 Hipótese de Investigação 1
No rescaldo da crise económica e financeira, o acesso das empresas ao financiamento continua a ser um grande desafio,
principalmente para as PME. As condições de disponibilidade do crédito ainda não se normalizaram e os mercados financeiros
continuam renitentes à assunção de riscos. A Comissão lançou o Fórum sobre o Financiamento das PME que reúne instituições
financeiras e representantes das empresas com o objectivo de avaliar e divulgar boas práticas e encontrar soluções inovadoras no
domínio do acesso ao financiamento por parte das empresas, sobretudo as PME, (Europeia, C., 2010).
A UE identifica a inovação como uma componente fundamental para a criação de melhores empregos, bem como a para manter a
competitividade da UE com o resto do mundo “Parlamento Europeu (2016)”. A legislação que rege o funcionamento da UE, também
evidência esta necessidade de inovação, onde no artigo 179º, nº 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) se
pode ler “…a União incentivará, em todo o seu território, as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, os centros de
investigação e as universidades nos seus esforços de investigação e desenvolvimento tecnológico de elevada qualidade”.
A maior parte dos Estados-Membros, da União Europeia, identificou o acesso ao financiamento como um ponto de estrangulamento
importante, especialmente para o financiamento das PME e da inovação, (Europeia, C., 2010).
Em especial, torna-se necessário aumentar o número e a qualidade dos licenciados em ciências, tecnologia, engenharia e matemática.
O número de trabalhadores com qualificações intermédias também deve responder às necessidades das indústrias em rápido
crescimento, como o sector do ambiente e o da energia, (Europeia, C., 2010).
Será então interessante estudar a relação entre a quantidade de pessoal com ensino superior que as empresas empregam e os apoios
financeiros para atividades de inovação, provenientes da União Europeia. Tem-se assim a primeira Hipótese de Investigação:
H1: O número de trabalhadores com formação superior influencia o número de apoios financeiros provenientes da UE.
Perante esta hipótese de investigação, as variáveis sujeitas a análise são:
EMPUD: Percentagem de pessoas ao serviço com formação superior em 2010 (0=0%; 1=1% a 4%; 2=5% a 9%; 3=10% a 24%;
4=25% a 49%; 5=50% a 74%; 6=75% a 100%);
FUNEU: Apoios financeiros recebidos entre 2008 a 2010 para atividades de inovação, provenientes da União Europeia
(1=sim; 0=não).
2.2 Hipótese de Investigação 2
A. Gibb (1997), apresenta as principais preocupações da formação enquanto fator para a competitividade no Reino Unido e na
Europa. Depois de definir o conceito de aprendizagem, faz a distinção entre aprendizagem contextual (via experiência) e o
conhecimento tácito (subjetivo). A formação é necessária para o sucesso de pequenas empresas e médias empresas, Aragón-Sánchez
et. al., 2003. No entanto, o investimento de empresas em atividades de formação ainda é muito baixo. Entre outras razões, isso devese ao fato de que eles não avaliam os efeitos da formação sobre o desempenho e, portanto, não conhecem seu impacto econômico
para a empresa. Os autores estudam empiricamente os efeitos da formação sobre o desempenho (eficácia e rentabilidade) utilizando
uma amostra de 457 PME europeias, os seus resultados mostram algumas evidências de relações significativas entre formação e
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desempenho. Os trabalhadores com formação produzem mais, segundo Glance et. al., 1997, o que, por sua vez, pode afetar o quanto
elas contribuem e a frequência com que migram para outras empresas em comparação com trabalhadores não formados.
Assim, pode definir-se a segunda hipótese de investigação:
H2: O número de trabalhadores com formação superior influencia o volume de negócios.
A variável do CIS2010 utilizada para o Volume de Negócios foi TURN10_Cod. Pretende-se saber qual a influência do pessoal com
ensino superior no total das vendas de bens e/ou serviços.
2.3. Hipótese de Investigação 3
A Comissão Europeia (CE) pretende aumentar a inovação e, por conseguinte, a competitividade das pequenas e médias empresas
(PME) nas regiões deprimidas da União Europeia (UE). Para este fim, a CE financia educação e formação para essas empresas,
argumentando que educação e formação produzirão a inovação desejada, Macdonald et. al. 2007. Os autores verificaram que as
universidades que oferecem serviços de educação e formação beneficiaram do regime e não as PME participantes.
Acemoglu, D. (1997) defende que parte dos ganhos de produtividade da formação geral ganhos pelos futuros empregadores, pelo
que os investimentos em formação sã habitualmente baixos, sendo que parte dos custos pode ser suportada pelos empregadores. O
autor defende que a interação entre inovação e formação leva a que os trabalhadores estejam mais dispostos a investir mas suas
habilidades, aceitando salários mais baixos hoje, se eles esperam que mais empresas inovem e paguem salários mais altos no futuro.
Da mesma forma, as empresas estão mais dispostas a inovar quando esperam que a qualidade da força de trabalho futura seja maior,
portanto, quando os trabalhadores investem mais nas suas habilidades.
A formação contínua garante o acesso ao conhecimento de ponta e, assim, aumenta a propensão da empresa a inovar,
Bauernschuster et. al. 2009.
H3: A falta de pessoal qualificado influencia os diferentes tipos de inovação.
Para ser possível verificar a veridicidade desta hipótese foi necessário estudar as variáveis:
HPER: Importância dos fatores de conhecimento impeditivos à inovação no período de 2008 a 2010 - Falta de pessoal
qualificado (0=irrelevante; 1=Baixa; 2=Média; 3=Alta);
INPRODUTO: durante o período de 2008 a 2010 a empresa introduziu bens/serviços novos ou significativamente
melhorados (0=não introduziu bens/serviços novos ou significativamente melhorados; 1=introduziu bens /serviços novos
ou significativamente melhorados; 2=introduziu bens e serviços novos ou significativamente melhorados);
INPROCESSO: durante o período de 2008 a 2010 a empresa implementou inovações no processo (0=não implementou
qualquer inovação no processo; 1=implementou uma inovação no processo; 2=implementou duas inovações no processo;
3=implementou três inovações no processo);
INORGANIZACIONAL: durante o período de 2008 a 2010 a empresa implementou inovações organizacionais (0=não
implementou qualquer inovação organizacional; 1: implementou pelo uma inovação organizacional; 2=implementou duas
inovações organizacionais; 3=implementou três inovações organizacionais);
INMARKETING: durante o período de 2008 a 2010 a empresa implementou inovações de marketing (0: não introduziu
qualquer inovação no marketing; 1=introduziu uma inovação no marketing; 2=introduziu duas inovações no marketing;
3=implementou três inovações no marketing; 4=implementou quatro inovações no marketing).
As variáveis INPRODUTO, INPROCESSO, INORGANIZACIONAL e INMARKETING foram criadas da seguinte forma: INPRODUTO = SOMA
(INPDGD + INPDSV); INPROCESSO = SOMA (INPSPD + INPSLG + INPSSU); INORGANIZACIONAL = SOMA (ORGBUP + ORGWKP +
ORGEXR); INMARKETING = SOMA (MKTDGP + MKTPDP + MKTPDL + MKTPRI).
2.4 Hipótese de Investigação 4
Por forma a estabelecer quais as variáveis que mais influenciam a percentagem de pessoal com formação superior nas empresas com
a inovação, inicialmente foi efetuada uma seleção das variáveis no inquérito que se consideraram relacionadas com a inovação e a
formação. As variáveis consideradas foram:
Cae2_Cod: Classificação de atividade económica (CAE rev.3);
GP: Grupo de empresas (1=sim; 0=não);
HO_Cod: País onde se situa o grupo de empresas (1 (Portugal); 2 (≠ de Portugal));
RRDIN: durante o período de 2008 a 2010, a empresa desenvolveu atividades de inovação dentro da empresa (I&D
intramuros) (1=sim; 0=não);
FUNRTD: Participação da empresa no 7º Programa Quadros da UE para Investigação e Desenvolvimento Técnico (1=sim;
0=não);
SENTG: Importância das fontes internas de informação para as atividades de inovação da empresa entre 2008 a 2010
(0=irrelevante; 1=Baixa; 2=Média; 3=Alta);
SUNI: Importância das fontes institucionais de informação (universidades ou outras instituições de ensino superior) para as
atividades de inovação da empresa entre 2008 a 2010 (0=irrelevante; 1=Baixa; 2=Média; 3=Alta);
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CO: durante o período de 2008 a 2010, a empresa cooperou no âmbito das atividades de inovação com outras empresas ou
instituições (1=sim; 0=não);
SGALA: durante 2008 a 2010 a empresa contratou ou subcontratou a terceiros indivíduos pelas competências - Artes gráficas
/ layout / publicidade (1=disponíveis na própria empresa; 2=subcontratados a terceiros; 0=não utilizadas/irrelevantes);
SMKR: durante 2008 a 2010 a empresa contratou ou subcontratou a terceiros indivíduos pelas competências - Estudos de
mercado (1=disponíveis na própria empresa; 2=subcontratados a terceiros; 0=não utilizadas/irrelevantes);
SWDS: durante 2008 a 2010 a empresa contratou ou subcontratou a terceiros indivíduos pelas competências - Web design
(1=disponíveis na própria empresa; 2=subcontratados a terceiros; 0=não utilizadas/irrelevantes);
SMED: durante 2008 a 2010 a empresa contratou ou subcontratou a terceiros indivíduos pelas competências - Multimédia
(1=disponíveis na própria empresa; 2=subcontratados a terceiros; 0=não utilizadas/irrelevantes).
Dado o CAE (Cae2_Cod), representar a atividade económica da empresa, é necessária trazer essa variável para o presente estudo
pelo facto de algumas atividades necessitarem de mais percentagem de pessoal com formação superior que outros.
A formação superior depende de país para país (HO_Cod), logo o país onde a filial da empresa se localiza terá um papel essencial na
política de contratação de indivíduos com ensino superior.
Relativamente ao grupo de empresas (GP), este consiste num vínculo jurídico financeiro entre empresas, com um proprietário
comum “GPEARI (2010)”. Dado o estudo retratar a percentagem de pessoal com ensino superior nas empresas, esta é uma variável
que pode apresentar importância, pois as empresas que pertencem a um grupo de empresas respondem contabilisticamente à
empresa mãe, sendo assim, os seus resultados finais influenciam a contabilidade do grupo “Rodrigues (2015)” e vice-versa.
A variável RRDIN engloba o trabalho criativo realizado dentro da empresa com o objetivo de aumentar o conhecimento e as
capacidades internas com vista ao desenvolvimento de produtos ou processos novos ou significativamente melhorados, e tal como
supramencionado a formação superior pode influenciar a criatividade na inovação “GPEARI (2010)”.
O 7º Programa Quadros da UE para a Investigação e Desenvolvimento Técnico envolvido na Estratégia Europa 2020, tendo por
objetivo assegurar a competitividade europeia a nível mundial, e prevê a criação de postos de trabalho “Parlamento Europeu (2016)”.
Apesar de FUNRTD ser uma variável muito relacionada com a inovação é escolhida pelo facto, de como foi possível verificar em H1
as empresas que recebem mais apoios provenientes da UE são aquelas que possuem um maior número de pessoal com ensino
superior.
A formação é um dos recursos fundamentais para o desenvolvimento das organizações (SENTG e SUNI), assim, as empresas podem
ter recursos internos e externos, sendo que os internos são os indivíduos qualificados, que exercem funções dentro da organização,
e os externos, os indivíduos contratados a entidades externas, e que apresentem conhecimentos e competências necessárias para
as organizações, ou seja, capacidades em falta na organização “França (2013)”.
A criação de redes de cooperação (CO), face à crescente intensidade de competição internacional, tem sido cada vez mais frequente
“Braga (2010)”. Este tipo de cooperação conduz a criação de novos conhecimentos, ajudando a estimular e reforçar atitudes
inovadoras nas empresas “Johnston & Linton (2000)”.
Relativamente ao conhecimento (SGALA, SMKR, SWDS, SMED), este é gerado pelas pessoas, quadro de trabalhadores, (…), assim é
necessário que as organizações o aproveitem, e estimulem tal conhecimento “Morey et al. (2000)”. A ciência também é vista como
estimulador da inovação, assim, as empresas que cooperam com a ciência têm mais capacidade de realizar inovações mais radicais
e introduzir novos produtos e/ou serviços no mercado, e esta cooperação com a ciência pode decorrer de diferentes formas, sendo
destacadas: (i) o recurso a universidades; (ii) bem como a instituições de pesquisa contratadas “Silva et al. (2005); Kaufmann &
Tödtling (2001)”.
Assim, as hipóteses de investigação são:
H4 investigação: A percentagem do pessoal com ensino superior nas empresas depende:
1.

da atividade económica da empresa (Cae2_Cod),

2.

dela pertencer ou não a um grupo de empresas (GP),

3.

País onde se situa o grupo de empresas (HO_Cod),

4.

de a empresa desenvolver atividades de inovação dentro da empresa (RRDIN),

5.

de se a empresa participou no 7º Programa Quadros da UE para Investigação e Desenvolvimento Técnico
(FUNRTD),

6.

dos recursos internos e externos da empresa (SENTG e SUNI),

7.

de participar em redes de cooperação (CO),

8.

da existência de conhecimento (SGALA, SMKR, SWDS e SMED).

3.

POPULAÇÃO, AMOSTRA E RECOLHA DE DADOS
O CIS de 2010, aplicado às empresas portugueses dentro do período temporal de 2008 a 2010, teve o apoio do Instituto Nacional de
Estatística (INE), e foi constituída uma amostra de 9.245 empresas, mas no final da recolha de dados apenas foram consideradas com
válidas as respostas de 6.160 empresas, de 8.138 empresas da amostra corrigida, que correspondeu a taxa de resposta de 76%,
“Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (2012)”. Das empresas em questão é de ter em conta que o grupo de empresas
com maior adesão foi a CAE 46 – Comércio por Grosso com a participação de 866 empresas.
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4. ANÁLISE DESCRITIVA
Das empresas inquiridas, 97% respondeu via eletrónica, através de uma plataforma online desenvolvida para o efeito (Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência, 2012).
Das 6.160 empresas apenas foram consideradas válidas 5.079 respostas à questão sobre o número que empregados. Verificou-se
que a maioria das empresas possuem entre 10 a 49 empregados, correspondendo 73,90% das respostas válidas, o que indica que
este questionário foi aplicado maioritariamente a pequenas empresas.
Dado este trabalho focar na inovação é necessário ter uma perspetiva no que respeita aos apoios financeiros recebidos para
atividades de inovação, com isto, das 3.406 respostas válidas, 84 empresas beneficiaram de apoios financeiros provenientes da
Administração local/regional, 797 empresas obtiveram apoios da Administração central, e 312 empresas usufruíram do apoio da
União Europeia. Destas últimas 312 empresas, apenas 93 participaram no 7º Programa Quadros da UE para a Investigação e
Desenvolvimento Técnico.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Trabalhadores com formação superior e apoios financeiros
A primeira Hipótese de Investigação é:
H1: O número de trabalhadores com formação superior aumenta o número de apoios financeiros provenientes da UE.
No que respeita à primeira Hipótese de Investigação, as variáveis sujeitas a análise são EMPUD e FUNEU. Esta análise foca-se na
relação entre a quantidade de pessoal com ensino superior que as empresas empregam (EMPUD), e os apoios financeiros para
atividades de inovação, provenientes da União Europeia (FUNEU).
Com recurso à ferramenta estatística SPSS, foi possível constatar, através de uma tabela de contingência que das 312 empresas que
obtiveram apoios financeiros para a atividade de inovação por parte da União Europeia, 17.90% tinha 75% a 100% de funcionários
com formação superior, já no que toca a apoios financeiros feitos a empresas sem funcionários qualificados, apenas representa
2.90%. Estes dados sugerem que existe uma dependência entre as duas variáveis em análise.
Assim, realizou-se o teste do- Chi-quadrado, com χ (6) = 60.483 e um valor de prova próximo de 0, o que sugere que as duas variáveis
são dependentes, a um nível de significância de 5%.
Verificada a dependência entre as variáveis, pode medir-se a associação através do teste de V de Cramer, verifica-se que as variáveis
têm um nível de associação fraco, mas significativo, uma vez que têm uma associação de 0.133 (valor que varia entre 0 e 1), mas com
um nível de significância de 0.00.
Em suma, verifica-se a H1, já que o número de trabalhadores com ensino superior nas empresas influência o recebimento de apoios
vindos da UE, isto é, quanto maior a percentagem de pessoal com ensino superior trabalhar na empresa, maior é probabilidade de
receberem apoios financeiros para a inovação proveniente da UE.
5.2 Trabalhadores com formação superior e volume de negócios
H2: O número de trabalhadores com ensino superior influencia o volume de negócios.
Sendo TURN10_Cod a variável que representa o Volume de Negócios, para verificar a veridicidade desta hipótese de investigação,
recorreu-se ao teste ANOVA, com o qual foi possível constatar que, como nível de significância do teste é de 0.00, é pouco provável
que o valor médio do volume de negócios seja igual em todos os grupos de trabalhadores com o ensino superior. Com um nível de
significância é de 5%, conclui-se que pelo menos uma das médias populacionais é diferente.
Como através da ANOVA não é possível verificar qual ou quais os pares de médias que são diferentes. Para obter esta informação,
recorre-se ao teste post-hoc, conhecido como teste de Tukey. A tabela de conjuntos homogéneos do teste mostra que os grupos que
diferem dos restantes são 4 e 5 que correspondem a uma percentagem de pessoal com qualificação superior entre 25% e 74%. Mas
constata-se que volumes de negócios superiores tem uma percentagem de pessoal qualificado entre 25% e 54%.
Assim, pode concluir-se que a H2 é verificada, uma vez que a percentagem de pessoas qualificadas é maior em empresas com maior
volume de negócios, com exceção de empresas com mais de 75% de licenciados.

5.3 Trabalhadores com formação superior e inovação
H3: A falta de pessoal qualificado influencia os diferentes tipos de inovação.
Por forma a analisar a inovação do produto, processo, organizacional e marketing, recorreu-se à transformação de variáveis
qualitativas, de forma a criarem-se variáveis quantitativas, para ser possível recorrer a um teste MANOVA, conforme descrito
anteriormente.
Antes de recorrer ao teste da MANOVA, existe a necessidade de cumprir alguns pressupostos. Relativamente à normalidade recorreuse ao Teorema do Limite central. Sendo esta uma amostra que se pode considerar grande, parte-se do pressuposto que as variáveis
seguem uma distribuição aproximada da normal; a homocedasticidade multivariada (testada através do Teste de Box) é um
pressuposto que não é cumprido, é uma limitação do nosso estudo. a homocedasticidade univariada (testada através do Teste de
Levene), que assume uma igualdade de variâncias apenas é verificada para a variável INOPRODUTO; e a correlação entre as variáveis
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é verificada através do Bartlett's Test of Sphericity , concluindo-se que a matriz correlação diferente da matriz identidade, justificando
o uso da MANOVA.
Independentemente da estatística a usar, constatamos, no Quadro 19, que o fator “falta de pessoal qualificado”, tem um efeito
significativo sobre, pelo menos um dos tipos de inovação em análise. Isto é, as variáveis dependentes variam em função da falta de
pessoal qualificado. Isto é, as variáveis dependentes variam em função da falta de pessoal qualificado.
Quadro 19 - Multivariate Tests
Effect
HPER

Value
0.036
0.964
0.037

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's
Largest
0.035
Root
d. Computed using alpha = 0.05

F
8.104
8.192
8.269

Hypothesis df
12.000
12.000
12.000

Error df
8067.000
7109.425
8057.000

Sig.
0.000
0.000
0.000

Partial
Squared
0.012
0.012
0.012

23.842c

4.000

2689.000

0.000

0.034

Eta Noncent.
Parameter
97.245
86.629
99.234
95.369

Observed
Powerd
1.000
1.000
1.000
1.000

Recorrendo ao teste Post-Hoc de Tukey, verifica-se que quando posto em evidência a resposta “importância irrelevante” o nível de
significância é de 0.00 o que indica que existe diferenças significativas entre a resposta irrelevante, em todas as variáveis
dependentes. Ou seja, quando as empresas acham irrelevante que o conhecimento impeça a inovação, o nível de significância desta
resposta associado às variáveis em análise é de 0.00.
Em suma, a hipótese de investigação H3 é verificada, ou seja, a falta de pessoal qualificado influencia os diferentes tipos de inovação,
nas organizações que responderam a HPER: alta, média e baixa.
5.4 Causas para a Percentagem de Trabalhadores com formação superior
As variáveis consideradas foram as apresentadas na secção 2.4. Hipótese de Investigação 4.
5.4.1 Regressão Linear Múltipla
Através do método stepwise, apenas as variáveis: CAE2_COD, SENTG, FUNRTD, RRDIN, SMED, HO_COD e SUNI foram consideradas
significativas para explicar a percentagem de pessoal com ensino superior nas empresas, pelo que foram validadas apenas algumas
das hipóteses H4 (em particular: 1, 3, 4, 5, 6, 8).
Considerando Quadro 20, que apresenta o sumário do modelo de regressão linear obtido, temos que o Adjusted R Square apresenta
um valor de 0.53, ou seja 53% da variabilidade total da percentagem de pessoal com qualificação superior é explicado pelas variáveis
independentes.
Quadro 20 - Model Summary
Model R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
7
1.779
0.736g 0.542
0.530
1.152
g. Predictors: (Constant), CAE2_COD, SENTG, FUNRTD, RRDIN, SMED, HO_COD, SUNI
h. Dependent Variable: EMPUD

Assim, com base nestes dados, conclui-se que a percentagem do pessoal com ensino superior nas empresas depende: da atividade
económica da empresa, do país onde se situa o grupo de empresas, da empresa desenvolver atividades de inovação dentro da
empresa (RRDIN), da empresa ter participado no 7º Programa Quadros da UE para Investigação e Desenvolvimento Técnico, da
importância dada as fontes institucionais de informação (universidades ou outras instituições de ensino superior) para as atividades
de inovação da empresa, da participação em redes de cooperação e da contratação ou subcontratação a terceiros indivíduos pelas
competências de Multimédia; mas não depende de: ela pertencer ou não a um grupo de empresas, da importância dada as fontes
internas de informação para as atividades de inovação da empresa entre 2008 a 2010, contratação ou Artes gráficas / layout /
publicidade, Estudos de mercado ou Web design.
Quadro 21 - Coefficients

Model
7

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-0.438
0.243
0.047
0.004
0.303
0.089
0.545
0.161
0.540
0.181
0.165
0.065
0.262
0.115
0.153
0.069

t
Sig.
(Constant)
-1.800
0.073
CAE2COD
0.554
13.200
0.000
SENTG
0.158
3.388
0.001
FUNRTD
0.147
3.379
0.001
RRDIN
0.135
2.991
0.003
SMED
0.107
2.533
0.012
HO_COD
0.099
2.272
0.024
SUNI
0.099
2.203
0.028
Dependent Variable: EMPUD
Para H0: coeficientes de regressão = 0, para um nível de significância de 0.05/7 (Correlação de Bonferroni), apenas CAE2_COD,
SENTG, FUNRTD e RRDIN são significativos.

De acordo com a informação no Quadro 21, em particular os coeficientes estandardizados, é possível verificar que a variável que
tem um maior grau de influência sobre a variável EMPUD é a variável CAE2 COD, ou seja, a classificação da atividade económica tem
o maior grau de influência sobre a percentagem de trabalhadores com ensino superior (com um coeficiente estandardizado de 0.554,
sendo que as restantes apresentam coeficientes entre 0.158 e 0.099).
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O modelo ajustado é:
EMPUD = -0.438 + 0.047*CAE2_COD + 0.303*SENTG + 0.545*FUNRTD +
0.153*SUNI,

+0.540*RRDIN + 0.165*SMED + 0.262*HO_COD +

isto é, as empresas podem calcular a influência das diferentes variáveis em estudo sobre a percentagem de pessoal qualificado
recorrendo ao presente modelo. Sendo as variáveis SENTG, FUNRTD e RRDIN as que mais contribuem (em valores absolutos) para
explicar o comportamento da percentagem de pessoal com qualificação superior da empresa.
5.4.2 Análise dos Resíduos
Relativamente aos resíduos, verifica-se no Quadro 20 que a estatística de Durbin-Watson é próxima de 2, logo não há indícios dos
resíduos estarem correlacionados.
No Quadro 22 os Predicted Value resultam da aplicação do modelo estimado anterior. Pode observar-se que os valores
estandardizados apresentam valores máximos e mínimos aproximados, indicando não haver correlação entre erros.
Quadro 22 - Residuals Statistics
Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual
a. Dependent Variable: EMPUD

Minimum
.31
-2.881
-2.339
-2.500

Maximum
6.20
3.323
2.421
2.884

Mean
3.21
.000
.000
.000

Std. Deviation
1.237
1.137
1.000
.987

N
277
277
277
277

Observando o P-P Plot, na Erro! A origem da referência não foi encontrada. verifica-se que os pontos se encontram próximos da
iagonal, logo é expectável que os resíduos apresentem uma distribuição aproximadamente normal.

Figura 13 – Normal P-P Plot of

Figura 14 – Regression Standardized Residual

Regression Standardized Resildual
A dispersão dos resíduos em torno do valor médio (zero) é, mais ou menos aleatória, Erro! A origem da referência não foi
ncontrada.. As variâncias dos resíduos parecem apresentar uma homogeneidade de variâncias. Parece haver uma tendência,
aparecendo retas paralelas e com declive decrescente. Esta tendência deve-se ao facto da escala não ser contínua conduzindo sempre
a erros de arredondamento.
Usando o One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test conclui-se que a variável resíduos segue uma distribuição normal, para um nível de
significância de 5%, uma vez que o valor de prova do teste é 0.089>0.05, não se rejeitando a normalidade.
Os valores centrados da influência de cada caso (Leverage) no ajustamento do modelo permitem identificar possíveis outliers. Neste
caso, não se identificam outlier multivariados, uma vez que todos os valores são inferiores a 0.07.
Quadro 23 - Collinearity Statistics
Model
7

(Constant)
CAE2_COD
SENTG
FUNRTD
RRDIN
SMED
HO_COD
SUNI

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.966
.786
.904
.837
.950
.900
.850

1.036
1.273
1.106
1.195
1.053
1.112
1.176
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As variáveis não apresentam qualquer tipo de problema com multicolinearidade. O número da dimensão é igual ao número de
parâmetros do modelo. Existem 7 dimensão em que os seus valores próprios não são próximos de 0 e nenhum Condition Index é
superior a 15. Além disso, através da tabela Collinearity Diagnostics (Quadro 23) observa-se que nenhum VIF é superior a 5 e que
nenhum valor de Tolerance é próximo de 0, o que indica a inexistência de multicolinearidade.

6. CONCLUSÃO
Através do presente estudo, foi possível verificar através de diferentes testes e variáveis, que a formação académica é essencial para
as empresas.
Inicialmente, verificou-se que das 312 empresas que obtiveram apoios financeiros para a atividade de inovação da UE, 17,90%
detinha um quadro de funcionários com formação superior entre 75% e 100%, o que indicou que as empresas que possuíam quadros
com maior formação académica recebem/candidatam-se a mais apoios da UE.
Ainda se verificou que as empresas com volumes de negócios superiores são aquelas que têm um quadro de trabalhadores
qualificados entre os 25% a 74%, sendo que os quadros entre 75% a 100% tomam valores semelhantes aos restantes grupos (0, 1, 2,
3).
A falta de pessoal qualificado tem impacto sobre os diferentes tipos de inovação, sendo que o grupo de resposta que diferia dos
restantes era a resposta das empresas que achavam que a falta de pessoal qualificado era irrelevante para condicionar a inovação.
Como não se conhecia à partida, quais as variáveis que podiam contribuir para a percentagem de trabalhadores com ensino superior,
nas empresas, foi feita uma análise das variáveis presentes no inquérito CIS. Estas foram assim as selecionadas para um modelo
inicial. Como nem todas eram significativas, através do método de selecção Stepwise, obteve-se um modelo em que 54,20% da
variável EMPUD era explicado pelas variáveis selecionadas.
Assim, com base nestes dados, conclui-se que a percentagem do pessoal com ensino superior nas empresas depende: da atividade
económica da empresa, do país onde se situa o grupo de empresas, da empresa desenvolver ou não atividades de inovação
intramuros, dela ter participado no 7º Programa Quadros da UE para Investigação e Desenvolvimento Técnico, da importância dada
pela empresa a fontes institucionais de informação (universidades ou outras instituições de ensino superior) para as atividades de
inovação da empresa, da empresa ter participado em redes de cooperação e da empresa ter contratado ou subcontratado
competências de Multimédia. Ainda se constatou que a empresa pertencer ou não a um grupo de empresas, de dar pouca
importância as fontes internas de informação para as atividades de inovação da empresa entre 2008 a 2010, ter contratado Artes
gráficas / layout / publicidade, Estudos de mercado ou Web design, não influência significativamente esta percentagem.
Em suma, foi possível verificar que, apesar da fragilidade de alguns testes, a qualificação do pessoal é fundamental para a atração de
apoios financeiros, resultado final da empresa (venda de bens/serviços), inovação, bem como se verificou quais as variáveis que
explicavam a qualificação do pessoal. Assim, tal como supramencionado, a inovação como capacidade de distinção encontra-se e
relacionada com a qualificação dos seus recursos humanos.
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ABSTRACT
El enfoque territorial del desarrollo ha adquirido relevancia en los últimos años, no solo desde el punto de vista político plasmado en
nuevos enfoques de programas de desarrollo, sino en el ámbito académico también con la creación de nuevas ofertas educativas de
carácter multidisciplinario. Particularmente en México, esa tendencia se ha materializado con la creación de nuevos programas de
licenciatura en desarrollo territorial, hecho que constituye un reto para la enseñanza y formación de profesionales de excelencia,
capaces de analizar críticamente y dar una solución integral y sistemática a los problemas territoriales del país. El objetivo de este
artículo es argumentar la necesidad de un planteamiento metodológico de carácter integral y multidimensional en la enseñanzaaprendizaje de diagnósticos de los territorios en su dimensión ambiental, económica, social e institucional, destacando la importancia
del ambiente físico y social como componentes base para entender la dinámica del territorio y de su desarrollo desde una visión
holística y como una unidad de gestión. Los resultados de la investigación señalan que los elementos físicos y sociales del territorio
son determinantes fundamentales del potencial y comportamiento de los capitales territoriales (económicos, culturales o políticoinstitucionales), por lo que constituyen la base de su desarrollo. Tras ello subyace una relación de interdependencia recíproca entre
sociedad y entorno físico, lo que justifica que un planteamiento metodológico para la enseñanza de diagnósticos en desarrollo
territorial considere desde un inicio la comprensión integral de dicho binomio. Existen diversos acercamientos metodológicos,
provenientes de propuestas disciplinarias o multidisciplinarias, para el diagnóstico físico y social del territorio. Unos, se enfocan
principalmente en describir o entender las características de los elementos físicos o sociales por separado, presentando una visión
parcial de la complejidad de las dinámicas territoriales. Otros, se valen del conocimiento generado como un insumo para la
elaboración de diagnósticos más integrales, pero manteniendo una perspectiva unidimensional del territorio, lo que limitaría la
elaboración de propuestas eficaces de solución a los problemas de desarrollo territorial. La elaboración de una propuesta
metodológica para la enseñanza de diagnósticos integrales, partiendo de la comprensión de los componentes del medio físico y
social, bajo una visión multidimensional del territorio se justifica debido a la complejidad de los fenómenos territoriales y para la
formación integral de los profesionales.
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RESUMEN
La industria agroalimentaria ocupa un lugar de gran importancia en la industria manufacturera tanto en el caso de España como en
el de algunas regiones, como Extremadura, en las que el peso del sector agrario y sus industrias asociadas son sustancialmente
superiores a la media nacional. No obstante su importancia, la agroindustria extremeña padece problemas crónicos provocados por
una dimensión insuficiente (el 86,7% cuenta con menos de 10 trabajadores), su carácter local, la falta de clústeres empresariales o la
escasa actividad innovadora desarrollada. En relación a este último problema, se considera que el conocimiento y la tecnología son
fundamentales para el desarrollo de la industria a través de la innovación y la incorporación de los resultados de la innovación. En
este sentido, el principal objetivo de este estudio es analizar qué barreras a la innovación son percibidas por las empresas
agroindustriales extremeñas y los tipos de actuaciones públicas que son demandadas por las empresas con el fin de estimular la
innovación. Para ello, el estudio diferencia, debido al importante papel que desempeña en la economía regional, entre empresas
agroalimentarias cooperativas y no cooperativas. Los datos proceden de una encuesta realizada en 2013. El análisis de los datos pone
de manifiesto las diferencias existentes entre las empresas cooperativas y no cooperativas en cuanto a obstáculos percibidos para
innovar y acciones públicas demandadas lo que puede ser una referencia para desarrollar políticas públicas orientadas a incentivar
la innovación en este tipo de industria.
Palavras-chave: industria agroalimentaria, innovación, barreras, políticas públicas.

BARRIERS TO INNOVATION AND PUBLIC POLICIES: ANALYSIS FOR EXTREMADURAN AGRO-FOOD INDUSTRY
ABSTRACT
Agribusiness has a great importance in the manufacturing industry not only in Spain but also in some regions, such as Extremadura.
In this region the weight of the agricultural sector and its associated industries are substantially higher than the national average.
Nevertheless its importance, Extremaduran agri-food industry suffers from chronic problems caused by an insufficient dimension
(86.7% of the firms have less than 10 employees), its local character, the lack of business clusters or the scarce innovative activity
developed. Regarding the last problem, it is considered that knowledge and technology are fundamental for the development of the
industry through innovation and the incorporation of the results of innovation. In this sense, the main objective of this study is to
analyze what barriers to innovation are perceived by Extremaduran agri-food companies and what types of public actions are
demanded by companies in order to stimulate innovation. In this sense, the study distinguishes, due to its important role in the
regional economy, between cooperative and non-cooperative agri-food companies. Data come from a survey carried out in 2013.
The analysis of the data reveals differences between cooperative and non-cooperative enterprises in the perceived obstacles to
innovate and the public actions demanded, which can be a reference for the development of targeted public policies to encourage
innovation in this type of industry.
Keywords: agri-food industry, innovation, barriers, public policies

1. INTRODUCCIÓN
La industria agroalimentaria ocupa un lugar de gran importancia en la industria manufacturera tanto en el caso de España como en
el de algunas regiones, como Extremadura.
En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama industrial, según la última Encuesta Industrial de Empresas del
INE, a 31 de diciembre de 2014, representando el 20,5% de las ventas netas de producto, el 18,3% de las personas ocupadas, el 17,8%
de las inversiones netas en activos materiales y el 15,5% del valor añadido. En cuanto a número de empresas, supone el 14,3% del
total de empresas del sector industrial español (MAGRAMA, 2015 a ).
En la C. A. de Extremadura, esta industria ocupa al 2,7% del total de empleos y supone el 2,3% del total de ventas netas de productos
(MAGRAMA, 2015 b ). El peso del sector agrario y sus industrias asociadas son sustancialmente superiores a la media nacional. En los
sectores agrario y agroalimentario de Extremadura se desarrollan actividades fuertemente vinculadas al territorio, lo que implica ser
motor de actividad económica en los núcleos rurales y un factor fundamental para fijar su población. Noronha et al. (2006) ponen de
manifiesto la importancia de esta industria en la economía de las zonas rurales diferenciando diversos tipos de empresas en función
a su comportamiento innovador. Ambos sectores están estrechamente vinculados siendo el sector agroalimentario el responsable
de transformar y comercializar las materias primas dotándoles de un mayor valor añadido.
No obstante su importancia y papel en el desarrollo regional, la agroindustria extremeña padece problemas crónicos provocados por
una dimensión insuficiente (el 86,7% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores), su carácter local, la falta de clústeres
empresariales o la escasa actividad innovadora desarrollada (Corchuelo y Mesías, 2017).
En relación al último problema, se considera que el conocimiento y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de la industria
agroalimentaria a través de la innovación y la incorporación de los resultados de la innovación. Existe acuerdo entre la comunidad
científica sobre el papel clave que juega la innovación en la competitividad de las empresas y de los territorios, tanto en el medio
como el largo plazo (Porter, 1990; Castillo y Crespo, 2011).
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Es por ello que existe un especial interés por parte de las Administraciones Públicas de fomentar la investigación científica y
tecnológica. En este sentido, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación manifiesta la importancia de
la generación del conocimiento, su difusión y su aplicación con el fin de conseguir un beneficio social o económico, lo cual se articula
a través de dos instrumentos de planificación plurianual que son tomadas en cuenta como referencia en todas las Comunidades
Autónomas: la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (actualmente en vigor para el período 2013-2020) y el
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (actualmente en vigor para el período 2013-2016). A nivel regional,
Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura regula por primera vez, de forma global y
sistemática, la actuación de los poderes públicos en la C.A. de Extremadura en materia de investigación científica y técnica, desarrollo
tecnológico e innovación. Dentro de este marco en 2014 se pone en marcha el actual V Plan PRI+D+I (2014-2017) siendo el primero
que nace bajo el marco de referencia de la Ley extremeña de la Ciencia. Dentro de las líneas estratégicas socioeconómicas del V PIR
se establece como prioritaria la agroalimentación. La industria agroalimentaria se establece asimismo como área de excelencia
dentro de las prioridades de la comunidad.
A pesar de todas estas actuaciones orientadas al fomento de la innovación aún queda margen para la mejora, especialmente a través
del conocimiento por parte de las administraciones públicas de las necesidades que son demandadas por las empresas a fin de
incentivar y promover la innovación y detectar los obstáculos que las empresas ponen de manifiesto a la hora de desarrollar proyectos
y actividades innovadoras. Este es el principal objetivo de este estudio: analizar las percepciones, desde el punto de vista innovador,
de las empresas agroindustriales extremeñas de los principales obstáculos a la innovación y su relación con las políticas públicas
utilizadas y demandadas a fin de incrementar ese comportamiento innovador. Para ello, el análisis se centra principalmente en las
empresas cooperativas y su comportamiento innovador debido a la importancia que suponen como motor del sector agroalimentario
de la región. Los datos proceden de una encuesta ad hoc sobre la innovación en las empresas extremeñas a partir de la cual se realiza
un estudio fundamentalmente descriptivo de forma que se busquen interrelaciones entre obstáculos percibidos para innovar, uso
de ayudas financieras públicas que reducen el coste de innovar, y actuaciones públicas demandadas para incentivar el
comportamiento innovador en la industria agroalimentaria.
Este estudio es novedoso en su objetivo. En España existen estudios que han analizado la innovación en general a nivel regional
(Buesa, 1998; Buesa et al., 2002; Badiola y Coto, 2012), o en determinadas regiones (EOI, 2001; Ruiz, 2005; López-Rodríguez et al.,
2010; Corchuelo y Carvalho, 2013; Corchuelo y Mesías, 2015). Pero con relación a la industria agroalimentaria son especialmente
escasos los estudios existentes: Capitanio et al. (2010) y Baregheh et al. (2012), a nivel internacional o Alarcón y Sánchez (2012; 2014
a y b), Alarcón et al., (2014) y Arias et al. (2016) en España. En este último se realiza una caracterización de las empresas
agroalimentarias españolas según los obstáculos a la innovación identificándose 4 tipología de empresas en base al análisis factorial
realizado de barreras a la innovación. Con relación a la industria agroalimentaria en Extremadura existe el estudio de Corchuelo y
Mesías (2017) que analizan también diversas tipologías de empresas agroalimentarias en relación a la disposición a innovar y asumir
riesgos a la innovación y a la consideración de la innovación como elemento clave de competitividad. Este estudio complementa el
anteriormente citado en el sentido de profundizar más en el comportamiento innovador de las empresas agroalimentarias e incidir
más en las acciones públicas que son demandadas especialmente desde el punto de vista del sector empresarial a fin de potenciar la
innovación por parte de las administraciones públicas contribuyendo así al diseño de políticas públicas regionales de innovación.
Este trabajo se organiza como sigue: en la sección 2 se explica la forma de obtención de los datos y se realiza un breve estudio
descriptivo de la muestra seleccionada; la sección 3 analiza los principales obstáculos o barreras a la innovación que son detectados
por las empresas agroalimentarios, así como el uso de las ayudas públicas que pueden contribuir a paliar algunos de estos obstáculos
(especialmente los financieros); la sección 4 analiza las acciones que serían demandadas por las empresas para incentivar la actividad
innovadora relacionando éstas de nuevo con los obstáculos percibidos y el uso de ayudas financieras públicas en el caso de las
empresas innovadoras; la sección siguiente, discute los resultados obtenidos y, finalmente, en la última sección se presentan las
principales conclusiones.

2. DATOS Y BREVE ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA
Los datos que se analizan proceden de una encuesta realizada en junio de 2013 a una muestra de empresas extremeñas. La
metodología de encuestación fue mediante entrevista personal telefónica asistida por ordenador (Sistema C.A.T.I.). La encuesta se
llevó a cabo en junio de 2013 y la participación de las empresas fue voluntaria, siendo una de las principales limitaciones de nuestro
estudio. El cuestionario incluye 5 bloques de preguntas sobre: características generales de las empresas (facturación, tamaño, sector
de actividad...), actividad innovadora realizada en los últimos años, dificultades y barreras a la innovación, conocimiento de ayudas
financieras públicas a la innovación y políticas públicas demandadas por las empresas para estimular la innovación. En este estudio,
si bien se realiza en este apartado una breve descripción relativa a los dos primeros bloques del cuestionario, especialmente para
diferenciar entre las empresas cooperativas y no cooperativas, se centra especialmente en los tres últimos 282.
De un total de 524 empresas se selecciona la muestra correspondiente a las empresas agroalimentarias que, tras realizar el filtro
correspondiente está compuesta por 124 empresas localizadas en Extremadura (58 en la provincia de Badajoz y 66 en la provincia de
Cáceres) lo cual representa un 9% del total de empresas agroalimentarias existentes en la región en ese año 283. El 64,1% de las
empresas dispone de menos de 10 trabajadores y el 28,1% entre 10 y 50 trabajadores por lo que predomina el tamaño pequeño e
indica el alto grado de atomización de la industria agroalimentaria284. Un 22,2% de las empresas analizadas (30) son cooperativas, lo
cual representa un 10,3% de las cooperativas existentes en la región con datos del año 2012 (OSCAE, 2013).
De la muestra final un 51,6% (64 empresas, de la cuales 16 son cooperativas y 48 no cooperativas) corresponde a empresas que
declaran haber realizado actividades de innovación en los últimos 2/3 años de las cuales el 64,1% tiene menos de 10 trabajadores y
282

En Corchuelo y Mesías (2017) se puede consultar un estudio descriptivo más detallado de los tres primeros bloques de preguntas del cuestionario.
En 2013 se registran un total de 1383 empresas de la industria alimentaria en la región (Magrama, 2015 b). La muestra obtenida es representativa en cuanto a tamaño
a la población total.
284 El tamaño empresarial es similar al tamaño de la industria para la economía española en la que el 96,3% de empresas tiene menos de 50 empleados y el 79,6% menos
de 10 trabajadores (Magrama, 2015 a).
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un 92,2% menos de 50 trabajadores. La actividad innovadora es algo superior en las cooperativas (53,3% del total de cooperativas)
que en las no cooperativas (51% del total de no cooperativas).
Como rasgos generales analizados de las empresas agroalimentarias innovadoras se observa que las empresas cooperativas son más
maduras285 en relación a las no cooperativas. Asimismo, es mayor el porcentaje de cooperativas innovadoras exportadoras (68,8%)286
en relación a las no cooperativas (37,5%). En cuanto al tipo de innovación desarrollada entre las innovadoras destacan especialmente
las innovaciones de producto (61% del total) e innovaciones de proceso (53% del total). No obstante, diferenciando entre
cooperativas y no cooperativas, es ligeramente superior el porcentaje de cooperativas que indica desarrollar innovaciones de
producto (62,5% frente al 60,4% de no cooperativas) y es superior el porcentaje de no cooperativas que realizan innovaciones de
proceso (el 56,2% frente al 43,8% de cooperativas).
Otra diferencia a destacar entre cooperativas y no cooperativas es el mayor grado de colaboración en innovación con otras empresas
(43,8% frente al 27% de no cooperativas) si bien en general es reducido el porcentaje de agroalimentarias innovadoras que buscan o
tienen colaboración (31,5%). También las empresas cooperativas utilizan en mayor medida sistemas de protección de la innovación
(60% frente al 49% de las no cooperativas). Finalmente, otro aspecto interesante es el mayor porcentaje en cuanto a financiación
pública en las cooperativas (75%) en relación a las no cooperativas (37,5%).

3. OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN Y AYUDAS FINANCIERAS PÚBLICAS
En este estudio nos centramos especialmente en el estudio de los obstáculos a la innovación y las ayudas públicas percibidas y
demandadas por las empresas agroalimentarias extremeñas.
Con relación a los obstáculos a la innovación, son numerosos los estudios que lo han analizado a partir de muestras de empresas de
diferentes sectores y países (por citar algunos estudios los de Piatier, 1984; Kamali et al., 2011; Necadová y Scholleová, 2011; D'Este
et al.,2012, a nivel internacional; Madrid-Guijarro et al., 2009; Segarra y Teruel, 2010; Hernández y González de la Fe, 2013; Corchuelo
y Mesías, 2015 a); Arias et al., 2016, en España).
En el cuestionario se ha incluido un apartado que pregunta sobre la percepción de las empresas a ciertos obstáculos a la innovación,
distinguiendo entre 17 barreras a la innovación. La Figura 1 diferencia entre los obstáculos percibidos por las empresas
agroalimentarias cooperativas y no cooperativas, distinguiendo, a su vez, entre innovadoras y no innovadoras. Detectamos en este
sentido algunas diferencias interesantes287.
Con relación a las empresas cooperativas (Figura 1) se observa que las no innovadoras perciben, relativamente, la existencia de
mayores obstáculos a la innovación en relación a las innovadoras. Tanto innovadoras como no innovadoras coinciden en dar una
valoración elevada (la más alta para las innovadoras) a la falta de apoyo por parte de las Administraciones Públicas. Son, además,
especialmente valoradas las barreras de tipo económico: costes elevados y falta de financiación interna y externa. Finalmente, difiere
especialmente el hecho de que las no innovadoras perciben más como barrera la existencia de riesgo económico elevado que supone
innovar.
En el caso de las empresas agroalimentarias no cooperativas se observa que se acercan más las valoraciones medias de las
innovadoras y no innovadoras si bien, en general, siguen siendo ligeramente más elevadas en el caso de las no innovadoras. De
nuevo, la barrera más valorada es, tanto para innovadoras como no innovadoras, la falta de apoyo de las Administraciones Públicas
seguidas de las barreras de tipo económico especialmente en el caso de las no innovadoras que también valoran más la existencia
de riesgo económico elevado como barrera a la innovación.

285

Considerando como madura a las empresas con más de 10 años desde su creación.
En 2015 las cooperativas agroalimentarias de Extremadura realizaron exportaciones por un importe superior a 144 millones de euros lo cual supone el 17% del total de
exportaciones de la región.
287 Las valoraciones se realizan en una escala de Likert 0-10 (0: poco importante; 10: muy importante) que, de las cuales, al igual que en el apartado anterior, se ha realizado
la valoración media relativa en función al número de respuestas.
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Figura 1. Valoración media de obstáculos a la innovación
La existencia de obstáculos, especialmente derivados de las restricciones financieras 288, falta de apropiabilidad de los resultados y
existencia de elevados coste fijos, generan la aparición de fallos de mercado en la provisión de la innovación que han justificado
tradicionalmente, desde el punto de vista económico, la intervención de los gobiernos a través de las políticas científicas y
tecnológicas. El objetivo de estas políticas no es solamente estimular la realización de actividades de innovación en las empresas,
sino lograr un estímulo y apoyar a todo el sistema de innovación de la economía. Existen estudios como el de Monhen y Roeller
(2005) que evidencian, en base al análisis de las barreras a la innovación a que se enfrentan las empresas, la necesidad de articular
un paquete de medidas públicas para incentivar a las empresas no innovadoras a innovar y hacer más innovadoras a las que ya lo
son.
Un aspecto novedoso de la encuesta ha sido preguntar a las empresas sobre el conocimiento de las ayudas públicas a la innovación.
Se observa el conocimiento sobre la existencia de tales ayudas directas (subvenciones, préstamos subvencionables y otras) e
indirectas (deducciones fiscales a la inversión en I+D+I), su utilización y los principales obstáculos a su utilización 289.
Comenzando con las ayudas financieras públicas directas, el análisis de los datos indica que un 82,6% del total de empresas
agroalimentarias las conoce. Cuando la muestra se restringe a las empresas innovadoras, el 76,6% declara conocerlas, mayor
porcentaje en el caso de las cooperativas (76%) que en de las no cooperativas (62,5%). Considerando a las empresas innovadoras, el
70,2% declara haber solicitado ayudas, nuevamente es mayor y con diferencia el porcentaje en el caso de las cooperativas (81,3%)
que en el de las no cooperativas (65,9%). No todas las empresas innovadoras que han solicitado ayudas les son finalmente
concedidas. En este sentido, han logrado acceder a ellas el 75% del total de empresas solicitantes. También en este caso se observa
una diferencia entre las empresas cooperativas y no, ya que son concedidas en el 91,7% de las cooperativas y en un porcentaje
bastante menor, el 66,7% de las no cooperativas. Estos datos confirman el mayor porcentaje de financiación pública recibida por las
empresas cooperativas en relación a las no cooperativas ya indicado en el estudio descriptivo.
Con relación a las ayudas financieras públicas indirectas (deducciones fiscales por inversión en I+D+I) la encuesta pregunta, en primer
lugar, sobre el conocimiento de la normativa relativa a deducciones fiscales por I+D+I en el Impuesto sobre Sociedades 290 solamente
contesta el 75,8% de las empresas. Diferenciando entre innovadoras y no, el porcentaje de respuesta es del 79,7% de las innovadoras
y el 71,7% de las no innovadoras. Como se observa, solo ligeramente superior en el caso de las innovadoras. De las empresas no
innovadoras que responden, tan sólo un 35% declara conocer la normativa. En el caso de las innovadoras este porcentaje se eleva al
51%, si bien existen notables diferencias entre las empresas cooperativas (un 84,6% declara conocer la normativa) frente a las no
cooperativas, con tan solo el 42,9%. El conocimiento de la normativa sobre deducciones fiscales es reducida en general, si bien se
observa, de nuevo, una clara diferencia entre empresas cooperativas y no cooperativas en cuanto a conocimiento de las ayudas
públicas. Los porcentajes se reducen cuando se pregunta acerca de la utilización de dichos incentivos fiscales en los últimos dos/tres
años un reducido porcentaje de empresas innovadoras declara haberlos utilizado (el 34,1%) del cual es superior el porcentaje en
cooperativas innovadoras (54,5%) respecto a las no cooperativas (26%). En relación a este aspecto, se pregunta a las empresas cuáles
son las causas que hacen que no se apliquen estas desgravaciones fiscales a lo cual las principales respuestas aluden a que el
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Se ha argumentado que este problema afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y jóvenes empresas innovadoras a través de restricciones
crediticias (Hall, 2002 y 2005; Hubbard, 1998, o Höfer, 2002).
289

Sin tratar de ser muy exhaustivos por motivos de espacio, destacamos que son numerosos los estudios que han analizado a nivel nacional e internacional la efectividad
de estos instrumentos. Centrándonos en España existen estudios que han analizado la efectividad de las subvenciones a la innovación (Busom, 2000; González y otros,
2005; González y Pazó, 2008) y los incentivos fiscales (Marra, 2004; Corchuelo, 2006; Corchuelo y Martínez-Ros, 2010) por separado, mientras que los estudios de Marra
(2008), Busom et al. (2010 y 2011) los analizan conjuntamente. Un reciente trabajo realizado por Busom et al. (2014) muestra la relación entre los fallos de mercado
(apropiabilidad y restricciones financieras, que son barreras a la innovación) y el uso de ayudas públicas (subvenciones a nivel estatal e incentivos fiscales) para una muestra
representativa de empresas manufactureras españolas con más de 10 trabajadores procedente de la base de datos PITEC (FECYT e INE). El estudio concluye que, en media
y para las pymes, las subvenciones son más idóneas que los beneficios fiscales para reducir las barreras que causan subinversión en actividades de I+D+I.
290 Solamente se pregunta sobre desgravaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, si bien existen otras ayudas financieras públicas indirectas en el caso español
como la Patent-Box, que permite reducir la base imponible y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social por personal de I+D+I que no se consideran debido al
tipo de empresa.
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procedimiento requiere de mucho tiempo, la existencia de una base imponible pequeña o nula y la existencia de una normativa
ambigua.
Finalmente, tan solo 8 empresas (un 12,5%) del total de empresas innovadoras se benefician tanto de subvenciones como de
deducciones fiscales. De ellas, 5 son empresas cooperativas (62,5%) y 3 no cooperativas (37,5%).
Hemos seleccionado a las empresas innovadoras para analizar la percepción de las barreras a la innovación dependiendo de que
hayan recibido ayuda financiera pública o no. Para ello, se ha creado una variable de estatus de las empresas agroalimentarias
considerando cuatro estados: 1) empresas que declaran no haber solicitado ni recibido ningún tipo de ayuda pública; 2) empresas
que declaran haber solicitado ayudas públicas directas (subvenciones, créditos blandos, etc.) 291; 3) empresas que declaran haber
hecho uso de deducciones fiscales por I+D+I y 4) empresas que declaran haber solicitado ayudas públicas directas y han usado los
incentivos fiscales. La Figura 2 muestra las medias en la valoración de las empresas de cada uno de los estatus diferenciando también
entre empresas cooperativas y no cooperativas. En comparación a la Figura 1, al relacionar la percepción de obstáculos con las ayudas
públicas se observan diferencias según el tipo de empresa y según que las empresas hayan recibido ayudas públicas o no, así como
según el tipo de ayudas públicas.

Notas: B1: Falta de financiación interna; B2: falta de financiación externa; B3: costes elevados; B4: falta de personal cualificado; B5: falta de
información sobre tecnología; B6: falta de información sobre los mercados; B7: dificultades en encontrar cooperación; B8: riesgo económico elevado;
B9: mercados dominados por empresas establecidas; B10: insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos; B11: problemas de organización de la
empresa; B12: dificultades de proteger las innovaciones; B13: riesgo de imitación elevado; B14: falta de apoyo de las administraciones públicas; B15:
falta de demanda de innovación por los clientes; B16: ausencia de mediadores de la innovación; B17: condiciones del mercado no implican innovar.

Figura 2. Obstáculos a la innovación y ayudas financieras públicas a la I+D+I
Con relación a las empresas cooperativas es interesante destacar que las barreras derivadas de falta de financiación (interna y
externa) es más valorada por las empresas que usan incentivos fiscales. Estas empresas también valoran comparativamente más las
barreras riesgo económico elevado y mercados dominados por empresas establecidas. En cambio, y también con bastante diferencia
respecto al resto de estatus, no son percibidas (o en muy escasa medida) las barreras 10 a la 14. En este sentido, destaca el hecho de
que estas empresas no perciban como obstáculos el riesgo de imitación y dificultades en la protección de la innovación, así como la
barrera que en general y, de acuerdo a la Figura 1 es más percibida, la falta de apoyo por las Administraciones Públicas. Esto puede
ser debido a un mayor uso de formas de protección de la innovación tal y como se puso de manifiesto en la sección 2. Por el contrario,
la barrera falta de apoyo por las Administraciones Públicas es especialmente detectada por las empresas que no reciben ningún tipo
de ayuda pública. También estas empresas destacan comparativamente más en relación a los otros estatus la falta de financiación
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Hemos seleccionado la variable solicitud de ayudas directas en vez de la de concesión de las ayudas directas al considerar que, independientemente de que les sean
concedidas o no, el hecho de solicitar las ayudas viene determinada por los obstáculos que son percibidos por estas empresas.
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interna y el riesgo de imitación elevado. La percepción de los obstáculos para las empresas del estatus 2 (sólo ayudas públicas directas)
y 4 (ambos instrumentos) es similar con alguna diferencia en alguna de las barreras como dificultades para proteger las invenciones.
Para las empresas no cooperativas la falta de financiación (principalmente externa) es especialmente valorada por las empresas que
aplican deducciones fiscales. Destaca, para estas empresas también, como barrera comparativamente más importante la existencia
de costes elevados. La principal diferencia respecto a las cooperativas de las empresas de este estatus es que valoran relativamente
con la mayor importancia la falta de apoyo de las administraciones públicas. Es de destacar también que las barreras con menor
importancia son las vinculadas a los recursos humanos: falta de personal cualificado y problemas de organización en la empresa.

4. ACCIONES PÚBLICAS DEMANDADAS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN
El último bloque del cuestionario está orientado a preguntar a las empresas sobre qué tipo de acciones públicas se deberían
desarrollar más a fin de incentivar la actividad innovadora de las empresas. Los resultados para toda la muestra de empresas se
muestran en la Figura 3. Se observa que, pese a conocer y utilizar las ayudas públicas, las mayores acciones demandadas por las
empresas agroalimentarias extremeñas es la concesión de subvenciones y otros tipos de ayudas financieras públicas. Se detecta una
diferencia entre las cooperativas y no cooperativas en cuanto a que las no cooperativas demandan un mayor asesoramiento
personalizado frente a las cooperativas que demandan, especialmente las innovadoras, mayores beneficios fiscales.

Figura 3. Acciones públicas demandadas (% empresas)
Seleccionamos la submuestra de empresas innovadoras y analizamos las acciones demandadas en relación a las ayudas públicas
recibidas. Nuevamente diferenciamos entre los cuatro estados analizados previamente. Los resultados (en porcentaje de empresas)
se muestran en la Figura 4. Se observan diferencias en cuanto a acciones demandadas y ayudas públicas declaradas percibidas a la
innovación.
En el caso de las empresas cooperativas se observa que las acciones principalmente demandadas por las empresas que no reciben
ayudas son principalmente las jornadas informativas y los beneficios fiscales. Las empresas que deducen demandan especialmente
asesoramiento personalizado y ayudas públicas (subvenciones e incentivos). Las empresas que solicitan subvenciones demandan
especialmente subvenciones y en menor medida el resto de actuaciones públicas. Finalmente, las que reciben ambos tipos de ayudas,
demandan ayudas financieras públicas (directas e indirectas).
En el caso de las no cooperativas, para las empresas que reciben subvenciones y ambos tipos de ayudas las acciones que se demandan
son especialmente recibir asesoramiento personalizado. Contrastan con las cooperativas en el hecho de que un reducido porcentaje
de empresas demanda ayudas públicas directas. Las empresas que no reciben ningún tipo de ayuda demandan también
asesoramiento personalizado y contrasta con las cooperativas en el hecho de que se demandan especialmente ayudas públicas
directas. Las empresas que aplican deducciones demandan mayores ayudas directas e indirectas públicas, esta última demanda por
todas las empresas al igual que en el caso de las cooperativas.
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Figura 4. Acciones públicas demandadas y ayudas públicas a la innovación (% empresas innovadoras)

5. DISCUSIÓN
En este apartado se resumen y discuten algunos de los resultados más significativos obtenidos del estudio descriptivo de los datos.
En primer lugar, se observan algunas diferencias notables entre las cooperativas y no cooperativas agroalimentarias innovadoras. En
cuanto a las características generales analizadas en el apartado 2 las empresas cooperativas son, relativamente, más innovadoras,
son especialmente empresas maduras (con edad de constitución superior a 10 años), y más exportadoras. En cuanto al tipo de
innovación, se innova relativamente más en productos y en cooperación con otras empresas. Asimismo, utilizan más formas de
protección de la innovación y reciben mayor financiación pública.
Con relación al análisis de barreras a la innovación se observa que, en general y considerando a todas las empresas, los principales
obstáculos detectados son la falta de apoyo público por la Administración, además de las barreras de tipo económico: costes elevados,
falta de financiación interna y externa y la existencia de riesgo económico elevado. Vinculando estos resultados a estudios existentes,
destaca que el en estudio realizado por Segarra y Teruel (2010) para las empresas españolas se concluye que son las empresas
innovadoras las que las perciben más (especialmente en las relacionadas con el coste de los proyectos y el acceso al conocimiento)
lo que revela que la existencia de barreras en el caso de las empresas agroalimentarias extremeñas son más de tipo desincentivadoras
de la innovación lo cual explica algunos de los resultados que se exponen más adelante. El estudio de Hernández y González de la Fe
(2013) muestra también la falta de apoyo de las administraciones públicas como principal obstáculo a la innovación.
Considerando solamente a las empresas innovadoras, se analiza el uso de las ayudas financieras públicas directas (subvenciones,
créditos blandos) e indirectas (deducciones o beneficios fiscales). Son, relativamente, las empresas cooperativas innovadoras las que
hacen más uso de las ayudas financieras públicas a la innovación en general. Se observa, no obstante que, a pesar de la generosidad
del sistema fiscal español en este aspecto es reducido el número de empresas innovadoras que las conocen y utilizan. Esto también
se pone de manifiesto en el trabajo de Corchuelo y Martínez-Ros (2010) para las empresas manufactureras españolas. El principal
objetivo del uso de las ayudas públicas percibidas van orientadas a emprender nuevas actividades innovadoras o mantener o
incrementar el presupuesto de gasto en innovación, lo cual coincide con los principales objetivos de estas medidas públicas.
A partir de esta muestra de empresa se han analizado de una forma más detalladas los obstáculos a la innovación diferenciando en
estatus según tipo de ayuda pública percibida observando algunas diferencias en cuando a tipo de empresa (cooperativas o no
cooperativas) y tipo de ayuda percibida. Es especialmente en relación a las empresas cooperativas donde se observan mayores
diferencias en la percepción de obstáculos dependiendo del estatus lo cual se pone de manifiesto en la Tabla 1. Algunos resultados
contrastan, especialmente en el caso de las cooperativas agroalimentarias extremeñas, con las hipótesis planteadas en el trabajo de
Busom et al. (2014) en el cual se establece que para las empresas que tengan como restricción principal la falta de recursos las ayudas
directas serán las ayudas más ventajosas. En este caso, las empresas cooperativas con restricciones hacen uso, en mayor medida, de
los incentivos fiscales, si bien se coincide con el estudio al indicar que las ayudas públicas directas son más beneficiosas para proyectos
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con un nivel reducido de capacidad de apropiación de los resultados. Las deducciones fiscales, por el contrario, parecen estimular
proyectos de innovación con un elevado coste pero con un mayor nivel de apropiación de los resultados.
Finalmente, analizamos el apartado de acciones públicas demandadas en la cual se ha seleccionado asimismo a la submuestra de
empresas innovadoras para analizarlas en función a las ayudas públicas recibidas observándose de nuevo algunas diferencias según
sean empresas cooperativas o no cooperativas. Los resultados se muestran, asimismo, en la Tabla 1.

6. CONCLUSIONES
La industria agroalimentaria ocupa un lugar de gran importancia en la industria manufacturera tanto en el caso de España como en
el de algunas regiones, como Extremadura, en las que el peso del sector agrario y sus industrias asociadas son sustancialmente
superiores a la media nacional.
No obstante su importancia, la agroindustria extremeña padece problemas crónicos alguno de ellos relacionados un una aún escasa
actividad innovadora desarrollada. En este sentido, existe un interés especial por parte de las administraciones públicas de fomentar
la investigación científica y tecnológica. No obstante, las actuaciones llevadas a cabo aún queda margen para la mejora,
especialmente a través del conocimiento y diálogo de las administraciones públicas con los principales actores de la innovación, que
son las empresas, en el sentido de conocer qué actuaciones públicas son especialmente demandadas en base a los obstáculos
percibidos para incrementar la actividad innovadora.
Este es el principal objetivo de este estudio en el sentido de que se han analizado las barreras a la innovación percibidas por las
empresas agroindustriales extremeñas y los tipos de actuaciones públicas demandadas con el fin de estimular la innovación. Para
ello, las empresas agroalimentarias se analizan de forma diferenciada según sean cooperativas o no cooperativas. El análisis de los
datos pone de manifiesto las diferencias existentes entre las empresas cooperativas y no cooperativas en cuanto a obstáculos
percibidos para innovar y acciones públicas demandadas que puede ser una referencia para desarrollar políticas públicas orientadas
a incentivar la innovación en este tipo de industria.
Tabla 1. Obstáculos a la innovación y acciones públicas demandadas (empresas innovadoras)
Cooperativas

Mayores obstáculos

Menores obstáculos

Sin ayudas

* Falta de financiación interna
* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Falta de financiación interna
* Falta de financiación externa
* Riesgo económico elevado
* Mercados dominados por empresas
establecidas

* Dificultades de proteger las innovaciones

Solo inc. fiscales

Solo subvenciones

Ambas

* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Falta de financiación externa
* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Falta de financiación externa

* Problemas de organización de la empresa
* Dificultades para proteger las
innovaciones
* Riesgo de imitación elevado
* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Falta de personal cualificado
* Dificultad de proteger las innovaciones

* Subvenciones
* Beneficios fiscales
*
Asesoramiento
personalizado

* Subvenciones
* Beneficios fiscales

No cooperativas

Mayores obstáculos

* Falta de personal cualificado
* Falta de información sobre tecnología
* Falta de información sobre los mercados
* Dificultades para encontrar cooperación
Menores obstáculos

Sin ayudas

* Falta de apoyo de las administraciones
públicas

* Falta de personal cualificado
* Problemas de organización de la empresa

Solo inc. fiscales

* Falta de financiación externa
* Costes elevados
* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Costes elevados
* Falta de apoyo de las administraciones
públicas
* Falta de financiación interna/ externa
* Costes elevados

* Falta de personal cualificado
* Problemas de organización de la empresa

Solo subvenciones

Ambas

Acciones
públicas
demandadas
* Jornadas de información
* Beneficios fiscales

* Falta de personal cualificado
* Problemas de organización de la empresa
* Falta de personal cualificado/ inf.
tecnología
* Problemas de organización de la empresa

* Subvenciones
* Beneficios fiscales

Acciones
públicas
demandadas
* Subvenciones
*
Asesoramiento
personalizado
* Subvenciones
* Beneficios fiscales

* Beneficios fiscales
*
Asesoramiento
personalizado
*
Asesoramiento
personalizado
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ABSTRACT
Bioeconomy has been becoming a major challenge for rural regions because it is supposed to allow regional development while
employing tangible and intangible, intellectual and material, local resources. To analyse the outcomes of particular projects of
bioeconomy, we have built an analytical framework to analyze the degree of social and territorial embeddedness based on territorial
capitals. It is dependent on the way a project of agro-ressources valorisation emerges from the interactions between stakeholders,
the territory where it takes place and the institutions, which regulate, lock or stimulate territorial innovation. We assume this is not
only the infrastructure of biomass transformation and the links it builds at all steps of its industrial development that determines this
embeddedness strength and the ability to promote regional development but also the way the supply chain is constructed, the
revenues created are redistributed from the biomass supplier to the intermediary and final producer.
Keywords: Territorial capitals, biorefineries, embeddedness, value chain, agro-resources valorisation

1 INTRODUCTION
Bioeconomy has been becoming a major challenge for rural regions because it is supposed to allow regional development while
employing tangible and intangible, intellectual and material, local resources. It does not only utilize space as passive registration of
agribusiness and industrial projects. In this way, biorefineries are a socio-technical object, more and more promoted in European and
national discourse and strategies, as they are considered as relevant to solve some economic and social challenges of remote areas.
They are supposed to open either alternative markets for agriculture or forestry, to create new opportunities for regional economic
development or to maintain and diversify traditional industrial activities.
Actually a biorefinery is a facility or a group of facilities which transforms biomass into energy (biofuels, power...) and different kind
of marketable products (chemicals, materials...), as well as food and feed (Laurent et al., 2011). Their developers aim at optimizing
all resources used in the process to reduce waste production and create new high value by-products. We assume that biorefineries
do not result just from technical and scientific progress, but also from human and social interactions. These assets can be studied as
forms of social, intellectual and territorial capital. Then we have built an analytical framework to analyze the degree of social and
territorial embeddedness (Nieddu et al., 2015; Gobert, 2015; Boons et al. 2009), which is dependent on the way a project of agroressources valorisation emerges from the interactions between stakeholders, the territory where it takes place and the institutions,
which regulate, lock or stimulate territorial innovation. We assume this is not only the infrastructure of biomass transformation and
the links it builds at all steps of its industrial development that determines this embeddedness strength but also the way the supply
chain is constructed, the revenues created are redistributed from the biomass supplier to the intermediary and final producer.
Moreover spatial and social anchorage cannot be reduced to the strategy of the firm/group which processes biomass.
That is why this paper will in a first time define what a biorefinery is and then in which frame we will strive to analyse them and the
projects of biomass valorization. Next two case studies will be introduced and questioned.

2. PROJECT OF BIOMASS VALORISATION AND THE PLACE OF BIOREFINERIES
Biorefineries are a socio-technical object, more and more promoted in European and national discourse and strategies, as they are
considered as relevant to solve some economic and social challenges of remote areas. They are supposed to open either alternative
markets for agriculture or forestry, to create new opportunities for regional economic development or to maintain and diversify
traditional industrial activities.
Actually a biorefinery is a facility or a group of facilities which transforms biomass into energy (biofuels, power...) and different kind
of marketable products (chemicals, materials...), as well as food and feed. Their developers aim at optimizing all resources used in
the process to reduce waste production and create new high value by-products.
Biorefineries are one element of a global socio-technical system and reflect how the sustainability transition is thought at the local
and regional levels. Analysed according to the model of transition management drawn by Geels (2002) and Grin, Rotmans and Shot
(2010), the on-going generations of biorefineries are regarded as new niches of innovation and experiment, no more solely dedicated
to biofuels production. The stakeholders involved in their development try to find new processes of biomass transformation,
consuming less energy, using different types of feedstock and producing various outputs and embedded in their siting place.
We assume that this evolution of biorefineries results not just from technical and scientific progress, but also from human and social
interactions, which worth to be explored in the long term. These assets can be studied as forms of individual, social, and territorial
capital (Gumuchian, Pecqueur, 2007). Then we have built an analytical framework to analyze how a project of agro-sourced
production emerges from the interactions between stakeholders, the territory where it takes place and the institutions, which
regulate, lock or stimulate territorial innovation. As a matter of fact institutional factors are not treated independently of the way
regional and local authorities and firms employ them.
A biorefinery is an agro-industrial facility which creates an interface between the industrial and agricultural worlds, between the
technological and natural assets, as a “biorefinery should produce a spectrum of marketable products and energy [from biomass].
The products can be both intermediates and final products, and include food, feed, materials, chemicals, and energy (defined as fuels,
power and/or heat). (…) a true biorefinery has multiple energy and non-energy products.” (IEA Bioenergy, 2009). A biorefinery is also
one element of a global socio-technical system (Geels, 2007); then, it illustrates that the Western society is changing the “referential”
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(Muller, 2005) of reflection and action to better integrate the environmental constraints and sustainable development into public
policies and private actions. This referential takes many names according to the stakeholders who use it, the goals they follow, the
space(s)/scale(s) where they act: energy transition, ecological transition, circular economy, etc… However, despite these
terminological variations, they all target to find new ways of economic development (Lopolito, 2011), less impacting for environment
and health. In this sense, the use of agricultural or forest resources to product energy or high-valued products (chemicals,
pharmaceuticals, bio-plastics…) is considered as a way to become independent from fossil energies and to fight against climate
change. Biomass is apprehended as a renewable resource like solar and wind energy; consequently the bio-products and bio-energy
would be necessarily sustainable. Biorefining is apprehended as one solution (in combination with the development of other
renewable energies) to tackle long-term energy problems and local economic difficulties in promoting environmental innovation
(Mårtensson et al., 2007).
This transition towards a new agro-industrial system might be interpreted as a new and more sustainable “Green revolution”
(Horlings et al., 2011) because it impacts agricultural practices, industrial processes, energy production and distribution. Besides it
makes evolve human organizations and collective agro-industrial governance systems, as it is often based on the principles of
industrial ecology (Octave, Thomas, 2009). Indeed, the working process involves synergies like the sharing of certain services (energy
production, water sanitation, resources supply…) or material exchanges.
From a social and economic perspective the question is to know if this kind of project which mobilises endogenous/exogenous and
intangible/tangible capital (and notably intellectual capital) contributes to regional development and territorial and global
sustainability. As a matter of fact decision-making process for designing agro-based production systems are investigated from a
managerial and economic point of view, more rarely from an environmental point of view, less seldom from a social perspective
(Awudu et al., 2012).
Do biomass conversion chains participate to “endogenous growth, combined with the institutions, systems and new functional and
integrative type designs”? Or do they express a way for agro-industrial firms to create new markets, without consideration on local
impacts?
The bioeconomy value chain actors consists of a network of producers of the raw material (biomass), biorefineries, storage facilities
that necessitate to be based upon a reliable and sustainable supply chain. However, is this vertical creation of value from feedstock
really participative and can produce horizontal (territorial) wealth? We have explored these issues throughout an analytical
framework mobilizing territorial capitals.

3. ANALYTICAL FRAMEWORK: THE MOBILIZATION OF TERRITORIAL CAPITALS
We guess that a project whom objective is to structure a biorefinery or a new biomass valorization concept needs not only the
cooperation of different stakeholders but also to combine very different local and external capitals. The analysis framework used
here is consequently an alliance of neo-institutionalism (to understand how institutions influence society through rules, norms,
representations of the world and other frameworks) and of the sociology of collective action (Do local actors manage to communicate
together, to build common local perspectives? What kinds of relationships rule their interactions (hierarchy, trust…) (Crozier,
Friedberg, 1977)? This theoretical association enables us to understand how collective action emerges and to define the role of
stakeholders according to endogenous and exogenous factors. We have particularly paid attention to local capitals activation because
the research aims at drawing the embeddedness level of biorefineries according the specific challenges they encounter: To actively
manage feedstock stability and quality provision, to adapt technical processes to the diversity of feedstock, to involve stakeholders
all along the value chain…
The analytical framework (Fig. 1) is designed on (Grin et al, 2010) (Gobert, 2015) who states that a project emerges from the will of
one or many actors in a particular area whom endogenous assets will have an influence on the form and the success of the project.
However, territories are not independent and local and external stakeholders involved into the project have to respect standards
and institutions.
We consider that the territory or the potential hosting area of an agro-sourced production project possesses different forms of
endogenous capitals. A project of biorefinery results from the mobilization and the mix of these territorial capitals and exogenous
ones (institutional framework: economic incentives, financial support, public policies; markets stability). These capitals are not the
aggregation of all social capitals of individuals (Putnam, 1993; Bourdieu, 1983). Territorial capitals enable to understand the different
strengths and weaknesses of a territory:
“These factors may include the area’s geographical location, size, factor of production endowment, climate, traditions, natural
resources, quality of life or the agglomeration economies provided by its cities, but may also include […] business networks that reduce
transaction costs. Other factors may be ‘untraded interdependencies’ such as understandings, customs and informal rules that enable
economic actors to work together under conditions of uncertainty […] and ‘something in the air’, […] a combination of institutions,
rules, practices […] that make a certain creativity and innovation possible.” (EUROPEAN COMMISSION, 2005, p. 15)
“In a general but compact definition, territorial capital may be seen as the set of localized assets – natural, human, artificial,
organizational, relational and cognitive – that constitute the competitive potential of a given territory.” (Camagni, Capello, 2013,
1387)
We guess the more a biorefinery socio-technical system uses these different capitals, the more embedded it is in its territory and the
more it matches the principles of sustainability and circular economy (limited environmental impacts, located economic outcome,
reduced social footprint…). We agree with Capello et al. (2009) when they state “Our main idea is that this capacity resides more in
intangible, strongly territorialized and un-imitable assets, like local trust and sense of belonging than in pure availability of capital,
more in creativity than in the presence of a skilled labour force, and more in connectivity than of pure accessibility”
However different categories of territorial capitals should be characterized:
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•

Organisational and relational capital takes into account forms of coordination and cooperation in identifying what kinds
of inherited relationships have supported the emergence of a project, if previous common projects have enabled to build
trust between stakeholders and created specific exchange stages (Boshma, 2005; Granovetter, 1973).

•

Cultural capital, which is the fruit of local historical (economic traditions through agricultural, industrial or handicraft past)
and cultural context. This capital is illustrated by shared values (strong local identity for example…) particularly important
for local stakeholders.

•

Technical and cognitive capitals. Skills, know how, expert knowledge can play a significant role in the innovation process
and increase economic opportunities when they are well managed, particularly in peripheral spaces (Lagendijk, 2000). That
is why local human resources (from the feedstock producer to the process or chemical engineer) have to be developed and
adapted to new offers, not only through the local education system but also by an active policy of attractiveness. Does the
hosting territory have universities, specialized schools to train future workers and experts? Does if offer sufficient services
for high-skilled population?

But to convince all stakeholders to contribute to this knowledge sharing, they should have an interest to integrate biorefinery sociotechnical systems: “Farmers thus have limited incentives to produce biofuel crops [or other bio-products], unless they are an integral
part of a crop rotation providing useful agronomic benefits.” (OECD, 2012, p. 115)
•

Institutional capital: Which norms or customs do influence the way of structuring a project and its success possibilities?
Are public actors involved in the project design? Do public authorities support the project?

-

Natural capital: What are the local available natural resources? Are they exploited? Are environmental issues (biodiversity
conservation and ecosystem services development…) tackled at the different scales they are raised, particularly biodiversity
and ecosystems services reduction (Gasparatos, 2011)?

These capitals are differently used according the abilities of a community of actors to define common objectives and potentially a
project (figure 1). A capital can become an important resource of a project, when it is considered as something exploitable.
Table 1. The different components of territorial capitals (Allais, Gobert, 2016)
Infrastructural capital
Natural capital
Cultural capital
Organizational capital
Institutional capital
Cognitive and technical capitals

Facilities, roads… It is either private or public. (Baldwin, Dixon, 2008)
All local natural entities: Ecosystems, landscapes… (Gasparatos, 2011)
Specific history of an area and all the representations, know-how coming from this legacy (Luginbühl, 2007,
296)
Network structures, direct and indirect relationships (associations, clubs…), which can have been initiated by
previous common projects or conflicts and created trust, defiance, or stated power relationships.
Political and administrative resources, which can help/hinder a project, for example through a convenient
planning document… (Tertre (du), 2007)
Skills, know-how, local knowledge, existing expertise (university…) (Foray, 2000)

The capitals used and transformed during the project process have in return ‘spillover effects’ for the territory, its economy, its
visibility and then for the structuration of the capitals.

4. CASE STUDIES AND METHODOLOGY
We studied two forms of territorial organizations whom the main objective was to transform one or more feedstock into different
products. These two angles enable to appreciate the diversity of biorefinery embedeedness according to the capitals used and the
degree of involvement of the stakeholders integrated in the value chain. The first case study focuses on the creation and the
stabilization of value chain of erucic rapeseed, grown in Normandy (France), then first transformed in Dieppe (a maritime port of the
Channel) and then transported to Belgium and Germany or in South of France. The second case study deals with the Pomacle
Bazancourt biorefinery, near Reims where different kinds of biomass are processed. This site gathers many agro-industrial firms, who
have tried in the past to structure common objectives for transforming feedstock.
4.1 Case study focused on Erucic Rapeseed value chain
Erucic rapeseed has been introduced in Normandy in the early 90’s following the gathering of 3 agricultural cooperatives. They
decided to incite farmers of cultivating erucic rapeseed for supplying agro industrial firms with high quality feedstock. These actors
valorize this biomass into products of very high added value because it is possible to create long chain fatty acids that contain a high
percentage of C20 and C22 fatty acids.
The rapeseed is triturated in Dieppe in a specialized facility and then transported either to Germany/Belgium or near Poitiers to be
transformed again. In the first case the non hydrogenated and hydrogenated fatty acids based upon high Erucic Rapeseed Oil are
distilled and fractionated in Emmerich-Germany or Ertvelde-Belgium. All the products are sold to customers who very often use the
fatty acid as a building block in other chemical molecules, used in different applications (lubricant, surfactants…). In the second case
they are carried near Toulouse to mainly produce cosmetics…
From erucic rapeseed has been then structured a value chain of niches (with very specific markets), where biorefineries do not play
a major role in this case study. The transformation infrastructures are not considered as a key element, but just like steps. However,
the trituration site in Dieppe does not match the definition of a port biorefinery “based on the import of raw materials” contrary to
“the territorial biorefinery, based on strong relationships with local (or regional) supply bases” (Ceapraz et al., 2015) as it processes
materials from inland but do not play a strong role in the valorization process and have any place in the decision.
We analysed this case at the beginning of 2017 while interviewing stakeholders (farmers, the cooperatives union, one oleo-chemical
firm and the chamber of agriculture).
4.2 Case study of Pomacle Bazancourt: a rural-based biorefinery system
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The Biorefinery of Bazancourt-Pomacle is located 15 km north of Reims, in the middle of a vast agricultural area that counts among
the most productive in Europe. This platform of biomass transformation accommodates a wheat biorefinery (Chamtor), an ethanol
plant (Cristanol), a sugarbeet refinery (Cristal Union), a research center (ARD) and other companies, which define common projects
to process all plant fractions to valuable products and promote utilization of bio-based resources in industrial applications. It is
presented as an integrated biorefinery based on industrial ecology relationships and transforming the locally produced biomass
(Schieb et al., 2014 ; Thénot et al., 2017). The biorefinery concept is integrated in a well-structured story-telling and the infrastructure
(cluster of agro-industrial firms and research organisations) is here appreciated as a marketing image at the regional, national and
even European levels to promote a very integrated system of transformation, able to be innovating and design new processes and
products.
We studied in 2014 the Pomacle-Bazancourt biorefinery We took into account the available documents and made semi-directed
interviews with the main stakeholders either directly involved in the project or public supporting administrations/authorities: a
representative of BioAmber, a project manager of ARD (mutualised research centre owned by farming cooperatives, whose mission
is to find new commercial opportunities for large-scale crops while favouring biorefining's integrated approach.), the mayor of
Pomacle (one of the city where the industrial complex is located), a representative of CARINNA (regional agency in charge of
facilitating economic and academic cooperation), a representative of the Industry and Agro-Resource cluster, a representative of
Cristal Union (Sugar production and distillation - A cooperative company federating nearly 10,000 farmer members), and a
representative of a regional agricultural cooperative.

5. BIOREFINERIES AND TERRITORIAL DEVELOPMENT
5.1 Local embeddedness and national/European visibility – The spatial dimension in the heart of the project
The development of this agro-industrial cluster firstly comes from natural and cultural capitals based on agricultural tradition. As a
matter of fact, the agricultural substrate (e.g. soils of la Champagne crayeuse: a natural region featured by specific porous chalk
ground) was considered as poor and as not appropriate for agriculture. But through the addition of fertilizers and human work, this
natural inconvenient have been turned into an advantage:
« Our ground is our most important weakness because it’s not fertile and we need to fertilize it. It’s a chance and an obstacle because
this soil can be easily worked and we are not obliged to use traction power. The required efforts are then less strong than in other
places. » (Ex. président de Cristal Union)
More specifically agriculture and agro-industry have a significant place in the minds and deeply pervade landscapes and identity.
However nothing would have been created and structured during almost one century without a close cognitive proximity of
stakeholders, who have built and shared common objectives defined step by step. They collectively decided to develop the whole
value chain from the upstream – biomass production – to the downstream – products of the biomass transformation (agro-industrial
sector) and to no more concentrate their efforts just on food and feed, but actively looked for new markets so that farmers and
cooperatives could be less dependent of price instability. “The recognition that cultural factors play an important role in shaping
communities led to a wave of research that demonstrates the importance of identity, values, and symbols to understanding
trajectories of rural change.” (Selfa, 2015, p. 64)
In the same time the major stakeholders of the cluster have progressively launched a strategy to strengthen the cognitive capital on
the area. “Since knowledge creation and learning often depend on combining diverse, complementary capabilities of heterogeneous
agents not only within but also between organization, there is strong need to bring these together.” (Boshma, 2005, p. 65). They have
strived to attract expert people in the strategic domains. In 1989, a mutual research center (cereal-farming, sugar-producing, lucerne
farming) was created. They initiated research for elaborating new valorisation process: CHAMTOR was a common result in 1992. Even
if it met some obstacles at the beginning, it actually produces ingredients like glucose syrups, proteins, and starch. New research
units were then created, as well a center of excellence in white biotechnologies. Meanwhile they have tried to maintain reliable
teaching in farming techniques and agriculture so that farmers could adapt their ways of producing. However recent research works
demonstrate that farmers could not easily adapt and change their tools and methods. A change of practices is often led by farmers
with strong social and educational capitals (Delhoume, Caroux, 2014) and not just by top-down incentives.
As they are aware having a good knowledge of new needs concerning skills and future job profiles is particularly important, a recent
report (common study from the IAR cluster and APEC, 2014) was ordered. It underlines the necessity to give a particular place to
pluri-disciplinarity and to hire future employees having not just technical skills, but able to understand and discuss about the different
fields of biorefinery.
The influence of institutional capital is translated into favorable legislative and regulatory texts and significant financial involvement
at European and national levels. Yet the local stakeholders do not recognize it and prefer present their initiative as a home-made
(bottom-up) experience. They consider they are « master by us » (“maîtres chez nous”) and their success should only be attributed
to a bottom up process, which did not necessitate shareholders, political impetus. They are convinced that their example « will now
dictate the national policy. » (representative of the ARD). They sharply criticized legislations because each law create uncertainty for
the future and often requires massive investments, even if it can offer new market perspectives: Common Agricultural Policy,
European directives (Renewable Energy Directive 2009/28/EC, Biofuel Directive etc.). Yet, the public actors are involved in the
emergence of biorefinery. At a local level, public authorities may support the development of these infrastructures principally while
strengthening attractivity (schools, cultural offers…) and maintain experts on peripheral territories. At national and European scales,
huge financing direct (R&D program support) and indirect (specific tax abatment) aids are distributed.
The social and organisational capitals consolidated what the natural capitals imposed. Before being named “biorefinery”, the
stakeholders of Pomacle-Bazancourt agro-industrial cluster were linked by substantial relationships based on inherited cooperation.
A 1st agricultural cooperative was created in 1927 (by Gustave de Bohan). New cooperatives managing starch, malt and sugar
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production were initiated. Another form of cooperation came from the emergence of unions. Unions were also structure promoting
cooperation: Socialist and Chritian unions came closer together after the 2nd WW and then gather their strength.
These organisations have constituted communities of practice, where stakeholders might exchange and elaborate common choices
for improving local competitiveness. As a matter of fact the different stakeholders wished to build comparative territorial advantages
thanks to territorial specialization and agricultural intensification.
“In a context of globalization and the creation of wide single-currency areas, regions (and also nations) must concern themselves with
the competitiveness of their production fabric because no spontaneous or automatic adjustment mechanism is still at work to
counterbalance a lack (or an insufficient growth rate) of productivity.” (Camagni, Capello, 2013, p. 1385)
One resolution was to evolve from agriculture to agro-industry and to transform directly on the spot because harbors are far away
and transport costs are high. More currently the challenge was to create subsidiaries with a specific statute different from
cooperation, which enables new financial arrangements: SICLAE, BioAmber.
Yet, although strong relationships link stakeholders together, they have not organized a specific governance structure to manage the
biorefinery of Pomacle-Bazancourt and to tie their macro-level strategy with their operational actions. However, ARD plays a
significant role for improving cooperation and develop common reflection, create opportunities of interactions … Cognitive capitals
create valuable knowledge resulting in strategies of innovation.
« The agriculture world must be present; technicians must not decide alone and manage the agricultural business… I don’t have any
training to replace technicians, but I have a strong pratical approach. The encountering of these 2 backgrounds we can make evolve
things… If each of us work alone, nothing will emerge. We have to build complementarity without being totally dependent of the views
of investors. To be fincanced we need to have projects collectively structured. » (Ex-président de Cristal Union)
These results give a good view of local factors that influence the project and have a strong relevance so that the involved stakeholders
could justify and ask for institutional and financial aids. However Rakotovao et al. (2017) should provide new insights on the direct
and indirect outcome (at the regional level, from social and economic points of view) of this kind biorefinery platform, while they
overcome the tradition social and economic assessment model, grounded on the performative discourse of the agri-industrial actors.
If this example is not totally comparable to the next, as farmers providing biomass to Pomacle Bazancourt firms were not interviewed,
we could state one objective of the agri-industrial actors is to shape a strong regional community, with institutional legitimacy and
territorial embeddedness.
5.2 A value chain without territorial embeddedness?
The pre-existing organisational capital structured around three cooperatives was decisive to launch the project of erucic rapeseed
and convince farmers to cultivate this oleaginous plant. At the beginning the associated fields did not give a comparable yield with
the common rapeseed. Then the cooperatives decided to grant a compensating premium and finance genetic research to improve
the seeds and make them more resistant against particular illnesses.
The cooperatives could count on cultural capital structured around agriculture to persuade biomass producers, their good capacity
of adaptation and their technical capital (equipment for sowing, undergoing traitment, harvesting). The structuration of this high
added value chain did not imply fundamental changes, but an adaptation so that erucic and normal rapeseed could not be mixed
from yield to the transformation site.
Yet, farmers are just considered as biomass providers who apply directives and advises given by the cooperatives. Technical advice
for farmers are embedded into institutionalized power relationships which hinder and lock in a knowledge evolution to alternative,
more distributive and participative systems (Fares et al., 2012 ; Labarthe; 2010). They could engender a poor counter-power while
registering to another consultant engineering and then be less dependent on the cooperative. They do not participate to the decisions
concerning the biomass transformation; they do not have a clear idea of the valorization. They bring their harvest to the nearer silo
without knowing what kind of substances are produced, how the erucic oil is transformed. The final created value is weakly
redistributed at the regional level.
This value chain has a very tenuous use of institutional capital, that is to say the cooperatives work without any aid or support from
public actors (like local communities or chambers of agricultures). As a consequence we do not notice the design of a community of
practice (Wenger, 1998) at the horizontal or vertical level.
The erucic value chain is in this way representative of a global trend. Agro-industrial value chains are more and more driven from
downstream (transformation operators and distributors). Biomass production system and local resources use are decoupled, with a
massive resort to inputs (fertilizers, fungicides…) (Madelrieux et al., 2017).

6. CONCLUNDING REMARKS AND FUTURE RESEARCHES
Are biorefineries, and more globally the projects of no-food agro-industrial biomass valorisation, a good opportunity for regions, as
it is frequently underlined (OECD, 2012)? Investigating territorial embeddedness of these project throughout the mobilization of
endogenous/exogenous capitals enables to bring a preliminary answer. This spatial embeddedness deeply depends on the degree of
involvement and commitment into the decision-taking process of local players and the ability to design a community of practice, not
just written by a final producer.
Besides we consider that the difference between port and rural biorefineries necessitates to be nuanced and qualified depending on
the material and immaterial relationships with inland region, as port biomass conversion sites process not just external feedstock,
but may also transform endogenous production. We defend a new way of thinking infrastructure and value chain in the same time,
which will permits to define the spatial and social integration of this kind of bioeconomy project. The ambition reaches the goal of
questioning and (maybe) combining vertical and horizontal territorial embeddedness; one dimension cannot be thought
independently from the other if we strive to determine the real outcome of bioeconomy on a specific area (region).
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RESUMO
Tendo-se constituído desde os primórdios da Humanidade uma actividade imprescindível para a sobrevivência da Humanidade, a
agricultura, muito influenciada por (dependente de) condições exógenas, tem vindo a deparar-se desde há dois séculos com desafios
decorrentes das mudanças, tecnológicas, económicas, sociais e mais actualmente também ambientais. Estas mudanças requerem de
agricultores e mão-de-obra assalariada conhecimentos / competências / qualificações que lhes possibilitem responder às exigências
com que se defrontam, e com as que se terão de defrontar nos tempos que se seguem. O sistema educativo tem vindo a preparar
recursos humanos, reforçando o capital intelectual, mediante a oferta de cursos de nível superior e cursos de formação profissional,
que são complementados com as iniciativas, geralmente de curta duração, promovidas por associações profissionais e outras
entidades. Estas constatações suscitam aos autores o interesse pelo que se passa no Alentejo no que se refere à problemática do
capital intelectual no âmbito da agricultura, e ao seu contributo para o desenvolvimento regional. O objectivo da comunicação a
apresentar consiste assim em mostrar como tem evoluído o capital intelectual na agricultura desta região, e qual a importância dessa
evolução para o desenvolvimento regional, e como se poderá ainda repercutir tendo em atenção nichos / actividades emergentes,
sendo essa exposição complementada com as respostas que têm sido dadas pelo ensino profissional e ensino superior, quer ainda
em vectores fundamentais como a investigação, transferência de conhecimentos e inovação. Para dar resposta aos objectivos
traçados, os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica em textos impressos e disponíveis na internet que recaiu sobre: i) os
conceitos fundamentais, ii) a evolução da agricultura no Alentejo. Os resultados mais relevantes decorrentes dessa pesquisa revelam
um aumento (muito significativo) do número dos agricultores com ensino superior entre 1989 e 2013, o que foi acompanhado da
alteração das unidades classificadas na atividade agrícola. Como conclusões verifica-se que tem havido um significativo aumento do
capital intelectual na agricultura do Alentejo, o que tem contribuído para a importância em termos absolutos e relativos do sector
no contexto nacional, situação para a qual têm contribuído as quatro instituições do Ensino Superior e pelas Escolas Profissionais
localizadas na região. Como estudos adicionais recomenda-se o aprofundamento das interrogações sobre a agricultura e os desafios
que se lhe poderão provavelmente deparar (em função das alterações climáticas e da globalização), bem como sobre o perfil do
agricultor do futuro e da mão-de-obra agrícola.
Palavras chave: Agricultura; Alentejo; Capital intelectual; Desenvolvimento regional.

INTELLECTUAL CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF AGRICULTURE IN THE ALENTEJO
ABSTRACT
Having been constituted since the dawn of humanity, an activity essential to the survival of mankind, agriculture, heavily influenced
by exogenous conditions, has been running for two centuries with challenges arising from technical, economic, social, and more
currently also environmental changes. These changes require farmers and and employees knowledge/skills/qualifications that would
enable them to respond to the demands faced by, and with those they will have to face in the days to come. The educational system
has been preparing human resources, enhancing the intellectual capital, by the offer of higher level courses and vocational courses,
which are complemented by the initiatives, usually short duration, promoted by professional associations and other entities. These
findings give rise to the authors the interest in what's going on in the Alentejo with regard to the problem of intellectual capital in
the field of agriculture, and to its contribution to regional development. The aim of the communication to submit, is thus showing
how has evolved the intellectual capital in agriculture of this region, what is the importance of this development for regional
development, and as this intellectual capital can still resonate taking into account emerging activities/niches, being this exposure
complemented with the answers that have been given by the professional education and higher education, or by fundamental vectors
such as research, knowledge transfer and innovation. To respond to the objectives the authors conducted a bibliographical research
in printed texts and available on internet that fell on: i) the fundamental concepts, ii) the evolution of agriculture in the Alentejo. The
most relevant results of this research reveal an increase (very significant) in the number of farmers with higher education between
1989 and 2013, What was accompanied by the amendment of units classified in agricultural activity. As conclusions it appears that
there has been a significant increase of intellectual capital in agriculture in the Alentejo, which has contributed to the absolute and
relative importance in terms of the sector in the national context, a situation to which have contributed the four institutions of higher
education and the vocational schools located in the region. Finally, as additional studies it is recommended the deepening of
questions about agriculture and the challenges they will probably encounter (in the light of climate change and globalization) as well
as on the future farmer's profile and the agricultural workforce.
Key words: Agriculture; Alentejo; Intellectual capital; Regional development.

1. INTRODUÇÃO
O tema em análise reveste-se de especial relevância porque incide sobre uma realidade com particular interesse para o futuro do
Alentejo e para uma faixa da população que se dedica a atividades num setor que tem tido e continuará a ter importância nesta
região (e para o país), não tendo sido ainda satisfatoriamente estudado.
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Perante os desafios com que o setor agrícola se defronta no Alentejo, a reflexão sobre um dos aspetos particulares inerentes (o
capital intelectual) reveste-se de inegável importância, perante o exigente contexto de mudança em que nos encontramos, o qual
nas suas dimensões (económica, social, ambiental, tecnológica, política) tem acentuado os referidos desafios a que tem de ser dada
resposta por todas as partes envolvidas.
Isto porque constituindo a agricultura a base da alimentação dos seres humanos, se falharmos na alimentação falharemos em tudo
o resto: esqueceremos a biodiversidade, nada poderemos fazer quanto às alterações climáticas, não ajudaremos os países mais
pobres, e comprometeremos a nossa evolução ao longo das próximas décadas, portanto conforme assinala Sevinate Pinto (2014), a
propósito da conferência proferida na Fundação Gulbenkian por Charles Godfray, professor de alimentação em Oxford, “para não
falharmos na alimentação não poderemos falhar na agricultura”.
Constituem assim objetivos da presente comunicação: caraterizar a envolvente e descrever como tem evoluído nesta região o setor
agrícola (com destaque para algumas fileiras agro-alimentares), e como tem evoluído o capital intelectual com ele relacionado,
mostrando como essa evolução se tem repercutido no desenvolvimento regional, e como provavelmente se poderá ainda repercutir,
considerando nichos / atividades emergentes.
Complementarmente tem como objetivo recensear as respostas que têm sido disponibilizadas para a valorização do capital humano
na agricultura, quer pelo Ensino Superior, quer pelo Ensino Profissional e pelas Confederações e Associações patronais, o que tem
contribuído para a transferência de conhecimentos, a investigação e a inovação.
Os resultados da pesquisa realizada, encontram-se sistematizados nos seguintes pontos (que constam após apresentação dos
procedimentos utilizados para recolha, tratamento e análise da informação recolhida):


Enquadramento, ponto que inclui a adesão à CEE (Comunidade Económica Europeia), a PAC (Política Agrícola Comum), a
Globalização, e as Alterações Tecnológicas.



O capital humano e a agricultura no Alentejo passado e presente, onde consta: i) a evolução da mão-de-obra na Agricultura
(Portugal continental e Alentejo); ii) a caracterização da mão-de-obra na Agricultura; iii) a evolução da tecnologia na
agricultura e a emergência de um novo tipo de agricultura, e iv) os novos tipos de produção agrícola e o ambiente.



Contributos para a qualificação do capital intelectual e perspetivas, onde se procede à caracterização da oferta de formação
profissional e de ensino na área da Agricultura, e se problematiza a mudança do perfil do agricultor e dos recursos humanos
na agricultura, as questões da produtividade e dos rendimentos.



Conclusões e considerações finais, onde se recapitula sucintamente as principais constatações retiradas de cada ponto
anterior, e se aponta os temas com interesse para aprofundamento em trabalhos posteriores.

Algumas dessas constatações e dos temas a aprofundar futuramente decorrem também de várias dificuldades encontradas ao longo
da pesquisa, nomeadamente: i) dados desatualizados; ii) diferenças na área geográfica abrangida em diferentes censos (Distritos e
Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS), que têm sido assumidos configurações como seja, NUTS 2013
– Passagem de Mora para Évora e Sousel para Portalegre, NUTS 2002 – integração da Lezíria do Tejo, e NUTS 2001 – Alentejo clássico
(antes da integração da Lezíria, e que inclui os 4 concelhos do Litoral), e iii) diferentes metodologias e focos de análise utilizados pelas
fontes consultadas com destaque para INE (Instituto Nacional de Estatística) e MTSS (Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social).

2. METODOLOGIA
Para dar resposta aos objetivos traçados na Introdução, e explanados seguidamente nos pontos que compõem a estrutura da
comunicação, procedeu-se ao levantamento de informação disponível sobre os tópicos pertinentes, que constam no título, no
resumo e nas palavras-chave.
Foi assim efetuada uma recolha de informação quantitativa sobre a mão-de-obra na Agricultura (Produtores, Famílias dos Produtores
e Assalariados, Trabalhadores Por Conta de Outrem ou TPCO) (idade, sexo, habilitações literárias) no Alentejo e em Portugal
continental, nomeadamente as publicações emitidas pelo Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da Agricultura
nos anos de 1989, 1999 e 2009, e Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas de 2013, e pelo MTSSS, Quadros de Pessoal dos
anos de 2009 e 2014)
Esta informação foi compaginada em vários quadros de forma a proporcionar ao leitor a informação que permita através de números
absolutos acompanhar a exposição do raciocínio demonstrativo sobre como tem evoluído o capital intelectual no Alentejo, inserido
no contexto nacional.
Foi também realizada uma recolha de publicações impressas e disponíveis na internet sobre os tópicos que confluem para expor a
informação com interesse para fundamentar e explicar a evolução e os desafios que se colocam ao capital intelectual no Alentejo.
As publicações selecionadas foram objeto de uma análise simples de conteúdo, de forma a recolher e agrupar os elementos essenciais
para a redação dos excertos que confiram coerência ao documento.

3. ENQUADRAMENTO
Com a finalidade de situarmos a importância do capital intelectual na agricultura do Alentejo, realizaremos neste ponto uma
caraterização sucinta do país do contexto global e a nível da União Europeia, aduzindo o fenómeno da globalização e as mudanças
que se têm verificado nos últimos anos, com destaque para as alterações climáticas e as alterações tecnológicas que colocam vários
desafios ao capital humano, que no Alentejo está associado à Agricultura, cuja fase contemporânea podemos situar na segunda
metade do século XX, e cujas características são as seguintes: reduzida mão-de-obra, porém assalariada; industrialização das
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atividades agropecuárias, e mesmo produção de transgênicos, a qual está portanto associada à utilização de meios tecnológicos que
alargaram a quantidade e a qualidade da produção, tendo originado o aparecimento de especialidades ministradas em Instituições
de Ensino Superior que assim têm contribuído para a formação do capital intelectual (a par do Ensino Profissional). Nesta fase a
produção é direcionada tanto para o mercado interno quanto para o externo, a nível global no quadro da OMC (Organização Mundial
do Comércio), e da União Europeia (no que concerne à PAC).
Podemos assim constatar que até ao século XVIII as transformações que incidiram na agricultura foram escassas embora importantes.
Foi porém com a Revolução Industrial que se verificou primeiro em alguns dos países da Europa e também nos Estados Unidos,
significativas alterações, desde logo a mecanização e êxodo dos assalariados agrícolas para os meios urbanos. Algumas dessas
transformações ocorreram no Alentejo ainda no século XIX, onde houve proprietários que introduziram a utilização de maquinaria
agrícola e de novas técnicas de produção.
Para além da mecanização e da utilização de fertilizantes e de pesticidas foi porém reduzido o impacto na agricultura portuguesa em
geral e na agricultura do Alentejo em particular, protegidas por disposições do Estado Novo, que preservou da concorrência exterior
as atividades económicas, situação que se manteve com reduzidas alterações até à implantação do regime democrático em Abril de
1974.
Esta nova realidade veio trazer mudanças de orientação nas políticas públicas, experiências de reorganização e experimentações,
que foram ocorrendo até ao pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), a qual teve lugar em 28 de
março de 1977, seguido da assinatura do acordo de pré-adesão a 3 de dezembro de 1980.
Nas vésperas da adesão à CEE Portugal, formalizada a 1 de janeiro de 1986, o país era um dos menos desenvolvidos da Europa
Ocidental. Para as forças políticas que dirigiam então o país, a inserção nas comunidades europeias constituía a saída mais promissora
para dar resposta às necessidades imediatas de modernização, reinserção na economia mundial, ao aprofundamento da
democratização, e à nova situação gerada por um processo de descolonização292 (Ferreira do Amaral, 2006)
A adesão à CEE implicou o acesso a fundos para financiamento para melhoramentos materiais (equipamentos infra-estruturas) e
valorização do capital humano. Implicou também uma perda de soberania em vários domínios tendo ficado submetido às regras das
políticas da CEE, em especial da Política Agrícola Comum, que já conheceu diversas mudanças de orientação, e que segundo Mateus
(2015) se encontrava mais orientada para a garantia de rendimentos, do que para o estímulo ao investimento e à inovação, e, por
conseguinte, insuficientemente adaptada à diversidade dos recursos de que dispunham os novos Estados-membros. Foram
significativas as consequências para o setor primário de Portugal como se verá mais à frente.
No contexto global verificou-se entretanto o aceleramento das trocas comerciais facilitada pelas inovações tecnológicas em que
sobressaem as Tecnologias de Comunicação e Informação, e que vinha ocorrendo no quadro do Acordo Geral de Tarifas e Comércio
(GATT), fundado em 1947, e substituído em 1 de janeiro de 1995 através do Acordo de Marraquexe, pela Organização Mundial do
Comércio (OMC) que se institui como uma organização criada com o objetivo de supervisionar e liberalizar o comércio internacional.
Em 1973 o primeiro choque petrolífero acelera a transição do sistema de produção fordista para um sistema pós fordista
(especialização flexível) associado em muito à desregulação económica e financeira, que originou o seguinte paradigma balizador da
produção: Mais facilmente (Easier); Mais barato (Cheaper); Melhor (Better); Mais rapidamente (Faster), e Mais longe (Further).
A humanidade entrou numa fase designada por alguns autores como a Sociedade do conhecimento. De entre as implicações que
estas transformações acarretaram há a salientar as necessidades de qualificação da população, o que se traduz no conceito de capital
humano.
A agricultura no nosso país encontra-se hoje num contexto em que se verifica a emergência e convergência das novas tecnologias
(biotecnologia, nanotecnologia, ciências cognitivas e tecnologia da informação), bem como a intensificação da globalização,
relacionada com o aumento dos fluxos comerciais e de serviços, a consolidação da “sociedade do conhecimento”, e mudanças no
mercado de trabalho, e cujo futuro será influenciado pelas seguintes condicionantes: Invariantes, Tendências pesadas, Mudanças em
andamento / tendências emergentes, Factos portadores de futuro, e Incertezas críticas.
Tais factos portadores de futuro poderão ocasionar cenários que no quadro seguinte constam reduzidos a dois, designados por
Cenário de Ruptura (Visão monofuncional) e Cenário de Mudança (Visão multifuncional), sendo comum a ambos os seguintes traços:
i) Desaparecimento dos sistemas de produção apoiados por subsídios, e ii) Reforço da sustentabilidade futura dos sistemas de
produção economicamente competitivos e ambientalmente orientados.
Figura 1: Cenários para a Agricultura Portuguesa 2014-2020
Cenário de Ruptura
Cenário de Mudança
(Visão monofuncional)
(Visão multifuncional)
Manutenção das tendências crescentes para o abandono (não Inversão das tendências de abandono (da não utilização) dos solos
utilização) dos solos agrícolas.
agrícolas.
Expansão limitada dos sistemas de ocupação e uso dos solos Expansão significativa dos sistemas de ocupação e uso dos solos
agrícolas orientados para a conservação ou para os serviços rurais.
agrícolas orientados para a conservação ou para os serviços rurais.
Desaparecimento dos sistemas de produção apoiados por subsídios.
Reforço da sustentabilidade futura dos sistemas de produção economicamente competitivos e ambientalmente orientados.
Fonte: Avillez (2009)

Esses cenários decorrem da análise do exposto sobre a agricultura alentejana em particular e da agricultura portuguesa em geral
(que apresentam alguns pontos fortes e pontos fracos), e do exposto sobre o contexto (do qual decorrem ameaças a defrontar e
oportunidades a aproveitar)

292

Que suscitou a deslocação para o continente de um número considerável de quadros técnicos com sólidos conhecimentos no sector agrícola, provenientes
essencialmente de Angola e também de Moçambique, tendo muitos deles ingressado no Ensino Superior o que veio contribuir para a formação do capital humano.
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Como se pode verificar, a complexidade da situação atual e das perspetivas a médio e mesmo logo prazo exigem por parte da União
Europeia e de Portugal uma atenção redobrada à orientação a imprimir às políticas públicas, para que sejam reforçadas as condições
propiciadoras que assegurem a existência de uma agricultura contribuidora para o desenvolvimento local e regional. Este desafio
exige o aperfeiçoamento do capital intelectual no setor, o que inclui agricultores e pessoal especializado, providos de conhecimentos
ministrados pelo sistema educativo (escolas de formação profissional e instituições de ensino superior), questão que abordaremos
mais à frente a propósito do perfil que deverá caraterizar o agricultor do futuro, que para assegurar a rentabilidade das explorações
agrícolas tem necessidade de recorrer aos últimos sucessos tecnológicos, bem como possuir apropriadas competências técnicas e de
gestão.

4. O CAPITAL HUMANO E A AGRICULTURA NO ALENTEJO PASSADO E PRESENTE
4.1. Evolução da mão de obra na Agricultura no Alentejo - População agrícola familiar
Tendo presente os objetivos da nossa comunicação, passaremos a traduzir, os dados referentes à “população agrícola familiar do
produtor agrícola individual” Quadro 1 que ascendia a 163.719 pessoas, em 1989, situando-se o seu número em 2009, em 68.449,
uma quebra de 95.270 da população agrícola familiar, uma perda corresponde a 58,2%. Sendo que nos agricultores singulares o
decréscimo foi 51,3%, no conjugue foi de 56,5% e nos restantes familiares atingiu os cerca de 65%.
Quadro 1: População Agrícola Familiar do Produtor Individual293
2009
Total

1989
Produtor
Conjugue
Outros
Total
Produtor
Singular
familiares
Singular
Alentejo
69849
29.292
21.103
19454
163719
60.135
Fonte: Adaptado: INE - Recenseamento Agrícola – Séries históricas – 1989 – 1999 – 2009 - (NUTs 2001)

Conjugue
48.460

Outros
familiares
55124

4.2.Evolução da mão-de-obra agrícola não familiar
Observando os dados referentes à evolução, na Região, da “mão de obra agrícola familiar” e “mão de obra agrícola não familiar”, no
mesmo período, de 1989 a 2009, e a sua tendência quanto ao peso que representam, podemos identificar, na comparação entre o
Continente e o Alentejo, um maior equilíbrio na região alentejana (NUTS 2001) do que em Portugal continental.
Observando o Quadro 2, sobre o volume da mão de obra-de-agrícola verifica-se que se o peso da mão de obra agrícola não familiar
em 1989, se situava em 43,5% na região do Alentejo enquanto na mesma data, no Continente, representava 15%. Já em 2009 a mão
de obra agrícola não familiar situava-se nos 51,6%, no Alentejo (ou seja mais 8%), enquanto no Continente, no mesmo período, o seu
peso era de 20% (ou seja, mais 5%).
Quadro 2: Volume de Trabalho mão-de-obra-agrícola (UTA294)
2009
1989
Total
Familiar
Não familiar
Total
Continente
341.502
272.783
68.718
810.005
Alentejo
35.661
17.253
18.408
63.180
Fonte: Adaptado: INE - Recenseamento Agrícola – Séries históricas – 1989 – 1999 – 2009 - (NUTs 2001)

Familiar
687.485
35.659

Não familiar
122.520
27.521

Partindo-se para uma análise mais fina do tipo de mão-de-obra não familiar, em igual período, podemos verificar que os
trabalhadores assalariados (UTA) nas “explorações agrícolas” ao serviço do Produtor agrícola no Alentejo, estavam considerados
como “trabalhadores permanentes”, “trabalhadores eventuais” e “mão-de-obra não contatada pelo produtor”.
Segundo podemos observar no Quadro 3, o número de trabalhadores permanentes em relação ao total de mão de obra agrícola não
familiar em 1989 era de 61,5%, já em 2009 representava 62,1%. No que respeita ao “trabalho eventual” (UTA), em 1989, o seu peso
em relação à mão de obra agrícola não familiar estava em 36,7%, em 2009, tal relação era 28,1%. Por fim, a “mão de obra não
contratada pelo produtor”, em 1989 representava 1,8% da “mão de obra não familiar”, em 2009, o seu peso era 9,6%.
Quadro 3: Volume de trabalho da mão-de-obra agrícola (UTA) Alentejo295 e Tipo de mão-de-obra
Ano

Mão-de-obra
Agrícola

Mão-de-obra
Agrícola Familiar

Mão-de-obra
Trabalhador
Agrícola
não Permanente
Familiar
1989
63.180
35.659
27.521
16.942
2009
35.661
17.253
18.408
11.441
Fonte: Adaptado: INE - Recenseamento Agrícola – Séries históricas – 1989 – 1999 – 2009 - (NUTs 2001)

Trabalhador
Eventual
10.097
5.187

Mão-de-obra não
contratada
pelo
produtor
482
1.780

Continuando a observar a evolução da presença de mão de obra não familiar ao serviço das explorações agrícolas na região do
Alentejo, pode-se constatar que em termos de UTA de “mão de obra agrícola não familiar” em termos absolutos, houve entre 1989
e 2009, um decréscimo de 9.113 assalariados agrícolas, ou seja 33,1%, sendo que esse decréscimo nos trabalhadores permanentes
foi de 5.501 (-32,4%), nos trabalhadores eventuais, esse decréscimo ascendeu a 4.910 (- 48,6%). Em sentido inverso, o numero de
UTA de “mão de obra não contratada diretamente pelo produtor”, cresceu, nos 20 anos, 1.298 trabalhadores assalariados, ou seja
mais 269%.

293

Conjunto de pessoas que fazem parte do agregado doméstico do produtor (singular) quer trabalhem ou não na exploração, bem como de outros membros da família
que não pertencendo ao agregado doméstico, participam regularmente nos trabalhos agrícolas da exploração.
294
UTA – Unidade de Trabalho Ano - Unidade de medida equivalente ao trabalho de uma pessoa a tempo completo realizado num ano medido em horas (1 UTA = 240 dias
de trabalho a 8 horas por dia).
295
NUTE III – Alentejo Litoral; Alto Alentejo; Alentejo Central e Baixo Alentejo.
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Por fim, segundo os dados constantes nos Quadros de Pessoal 2014296 de pessoas ao serviço das empresas agrícolas no Alentejo
eram de 21.159, enquanto no Continente estavam no setor “Agricultura, produção animal, caça e atividades e serviços relacionados
e silvicultura e exploração florestal” 54.146. Ou seja, a região do Alentejo (NUTs 2002) representava 39% dos TPCO ao serviço das
“empresas agrícolas”.
4.3. Caracterização da mão obra na agricultura: Produtor Agrícola Singular, idade e habilitações literárias
Procurando sistematizar a nossa informação, e tendo por referência, tão só, o “produtor singular” procuraremos fazer uma
caracterização mais específica, atendendo às categorias idade e as habilitações literárias, não se fazendo qualquer distinção entre
Homens e Mulheres
Observando o Quadro 4, que traduz o nível de escolaridade do “Produtor Singular”, na região do Alentejo, e a sua evolução ao longo
dos últimos 24 anos (1989-2013), podemos verificar que, ao longo desse período, o número de “produtores” decresceu cerca de
45%, tendo o seu número passado de 47.336 para 26.201, menos 21.135 produtores. O que vamos ter que ter em consideração,
(pese embora essa perda se verificar em todos os grupos etários, é no grupo de dos 45 anos ou mais que se perdem 15.752 produtores
ou seja 74,5%), para melhor se compreender a evolução dos níveis de escolaridade desta variável da população agrícola.
Com efeito, se observarmos o ano de partida, 1989, que corresponde ao 1.º Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) podemos ver
que, mais de 50% dos produtores agrícolas não tinham qualquer nível de escolaridade, enquanto os que tinham o nível secundário
se situavam nos 4,6% e os que têm o ensino superior não atingem os 2%. Chegados a 2013, verificamos que os que não têm qualquer
nível de escolaridade situam-se nos 15%, os que tinham o “ensino secundário completo e pós-secundário” atingiam 9% e o “ensino
superior” tinham um peso de 9,1%.
Em resumo, pode-se dizer que a representatividade dos “produtores” que não tinham “nenhum nível de escolaridade”, no universo
dos “produtores agrícolas”, em 24 anos, diminui 35 pontos, enquanto a representatividade dos que tinham o “nível secundário e póssecundário” aumentou em cerca de 5 pontos e o “ensino superior” aumentou 7 pontos.
Outra observação, para a qual fomos impelidos, tem a ver com a idade dos produtores e o seu nível de escolaridade. Assim pode-se
observar, que em termos absolutos, não houve uma grande variação (no período em análise), no número dos produtores que têm o
ensino secundário e pós-secundário.
Por outro lado, quando observamos os que detém o “ensino superior”, podemos ver, que (em 1989), é no grupo das idades acima
dos 45 anos que estavam 66% dos que detinham aquele nível de escolaridade, o que representava pouco mais que 1% dos 47.336
produtores agrícolas. Já em 2013, a maior representatividade ao nível das idades dos que detém o ensino superior continuam no
grupo acima dos 45 anos, representando 79% daquele nível de escolaridade representando 9% dos 26.201 produtores agrícolas.
Em síntese, pode-se afirmar que nos “Produtores” de idade inferior a 25 anos, a partir do RGA de 1999 deixaram de surgir pessoas
“sem nenhum nível de escolaridade”. Igualmente, em termos absolutos, os “produtores” com nível de escolaridade com o “ensino
secundário, pós-secundário e ensino superior”, aumentaram 1642, um aumento de cerca de 54%, passando de 3134 para 4776
produtores, com aqueles níveis de escolaridade.
Quadro 4: Produtor Agrícola singular, Idade e Nível de escolaridade

2370

Superior

47336
23715

Secundário/pó
s-secundário

2406

Básico

Nenhum

17509

Secundário
póssecundário

Básico

Nenhum
26201
3916

Superior

N.º Produtores

1989

/

2013
Região
Alentejo
Idade
HM

20478
2207
936
Idades
≤24 anos
0
40
36
4
15
276
100
8
≥25 a 44 anos
8
1215
545
504
617
2228
1102
345
≥45 a 64 anos
331
7030
1409
1251
11285
11199
777
421
≥65 anos
3576
9225
380
647
11798
3731
228
162
Fonte: Adaptado: INE - Recenseamento Agrícola – Séries históricas – 1989 – 1999 – 2009 - (NUTs 2001) e Estatísticas agrícolas de base (NUTs2013)

Já fazendo uma análise comparativa entre o Alentejo e Portugal Continental fomos observar a “Proporção de produtores agrícolas
singulares (%) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e Nível de escolaridade”, no período entre 1989 e 2009.
Assim pudemos verificar, que o Alentejo em comparação com o Continente, a proporção de “produtores singulares”, sem qualquer
habilitação literária em 1989 era de 50,1%, enquanto no ano 2009, passou para 21,8%. Já no Continente, esse valor no mesmo
período, passou de 46,73% para 22,2%. No que respeita ao ensino básico, a situação no Alentejo passou de 43,61% para 62,98%,
enquanto no Continente a situação foi de 49,39% para 69,4%. Observando, o nível secundário/pós-secundário, a proporção foi de
4,31% para 7,03% no Alentejo, enquanto no Continente foi 2,77% para 4,20%. Por fim, no que respeita à proporção de produtores
singulares com ensino superior, o Alentejo passou de 1,98% para 8,19%, enquanto no Continente se passou de 1,11% para 4,56%.
Em conclusão, os “produtores singulares” no Alentejo com as habilitações literárias de nível do secundário/pós-secundário e de nível
do ensino superior, passaram de representar no seu conjunto de 6,29% em 1989, para 15,22% em 2009, ou seja, mais do dobro.
4.4. Evolução da tecnologia na agricultura - “velhos” e “novos” tipos de agricultura
No presente ponto, procuraremos trazer a debate um conjunto de dados sustentados, em informação que traduz parte da evolução
tecnológica e a emergência de um novo tipo de agricultura que surge na Região do Alentejo.

296

GEP-MTSS – Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social.
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Segundo Conceição (2015), “…conhecer o parque de máquinas agrícolas permite-nos conhecer o nível de mecanização e de inovação
tecnológica adotada pelos agricultores com o significado que isso representa, do ponto de vista da economia do setor, mas também
do ensino e investigação aplicáveis a esta área…”.
Partindo de tal afirmação, e observando a evolução da mecanização da agricultura nas últimas décadas desde 1989 até 2013,
podemos verificar, comparando a evolução do número tratores nas explorações agrícolas no Alentejo e no Continente, Quadro 5,
que o seu número cresceu 39% no Alentejo enquanto no Continente tal valor ascendeu a 36%. A par desta realidade importa referir
que enquanto esse crescimento no Alentejo foi sustentado ao longo do período, já no Continente no período entre o ultimo RGA
(2009) e os dados de 2013, houve uma diminuição de 2675 tratores ou seja uma quebra de 1,5%.
Quadro 5: Tratores (N.º) por Localização geográfica
Total
Total
2013
2009
Continente
177821
180496
Alentejo
24527
22716
Fonte: Adaptado de INE, Estatísticas agrícolas de base – NUTs 2001 – não periódica
Região

Total
1999
165750
20489

Total
1989
130567
17691

Adicionalmente, refira-se que o número de tratores entre 1989 e 2013 no Alentejo teve um crescimento 39%, sendo que esse
crescimento teve maior impacto nas propriedades inferiores a 50hectares, onde se verificou um aumento da mecanização/tratores
de 75% tendo o valor de crescimento nas explorações de 50 ou mais hectares se situado num aumento de 15%.
Continuando a analisar a mecanização da agricultura, e observando a evolução da presença de Máquinas agrícolas (Tratores de rodas
e de rasto, Motocultivadores, Motoenxadas (motofresas), Motoceifeiras (motogadanheiras e ceifeiras-debulhadoras), verifica-se
(Quadro 6), que no Alentejo, entre 1989 e 2013, o crescimento deste tipo de máquinas foi de 15%, ainda que no período de 19992009, tenha havido um decréscimo de 2% menos 725 máquinas. Já no Continente crescimento entre 1989 e 2013 foi de 7,6%, sendo
que entre 1999 e 2013 houve um decréscimo de 4,5%.
Em síntese, a mecanização da agricultura no Alentejo, no tipo de máquinas identificadas (incluindo os tratores), foi mais do dobro do
que no Continente. E ainda que tenha havido uma diminuição no período entre os RGA de 1999 e 2009 de 2%, esse fenómeno foi
invertido segundo os dados de 2013, o que, comparando com o Continente (que tem vindo, em termos médios, a diminuir a sua
mecanização nos 14 anos, de 1999 a 2013), é uma situação mais favorável.
Quadro 6: Máquinas Agrícolas (N.º) por Localização geográfica
Total
Total
Total
2013
2009
1999
Continente
233297
244938
269744
Alentejo
39142
38796
39521
Fonte: Adaptado de INE, Estatísticas agrícolas de base – 1989-2013 - Não periódica (NUTs 2013)

Total
1989
216632
34049

Região

A par das alterações significativas na mecanização da agricultura fundamentadas na evolução do número de máquinas ao serviço da
mesma, importa igualmente olhar para a evolução das “velhas” “novas” culturas que vão diminuindo a sua presença por reforço e/ou
emergências de novas culturas.
Como se pode verificar no Quadro 7, em 16 anos (1999-2015) a área de ocupação de algumas produções decresceram
significativamente, emergindo outras com mais representatividade.
Quadro 7: Superfície agrícola utilizada (ha) – Principais Culturas - Alentejo
Culturas

Hectares
2015
2009
Cereais para grão
153757
208219
Culturas para a Industria
35008
35091
Principais Culturas Forrageiras
86278
0
Principais frutos frescos
3248
2828
Citrinos
2377
2488
Principais frutos de casca rija
3162
1984
Vinha
32764
33622
Olival
179387
174102
Fonte: Adaptado de INE, Estatísticas da produção vegetal – Espécie - Anual - (NUTs 2013)

1999
361557
67893
0
4540
3682
1787
33149
159280

Variação %
2015/1999
-57%
-48%
-------62%
-35%
77%
-1,2%
13%

Verifica-se que nos “Cereais de Grão” houve uma quebra da área ocupada com tais culturas de 57%, com destaque para a quebra de
87% na área agrícola dedicada à produção de Trigo.
Nas culturas dedicadas para a Industria, a superfície ocupada com as mesmas teve uma quebra de 48%. No entanto a produção de
“Tomate” para a indústria teve um crescimento de 23%.
Nas culturas forrageiras como se pode verificar, só temos dados em 2015, surgindo como novas culturas que ocupam 86.278hectares
as “principais culturas forrageiras” dos quais 5% são de Milho Forrageiros. Podemos aqui dizer que em certa medida estes 86.278ha
vieram a ocupar os mais de 204 mil hectares que se perderam nos cereais de grão.
Com efeito, se verificarmos a evolução do número de gado bovino no Alentejo Quadro 8 bem como o seu crescimento no período
de 17 anos, verificamos que houve um aumento de 75% contra 15% do Continente. Passando a representatividade do Alentejo de
33% para 51%. Talvez aqui se compreenda a emergência das culturas forrageiras.
Quadro 8:Efetivo bovino (N.º)
Animais

Bovinos (milhares)
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2016
2009
1999
2016/1999
Alentejo
687
559
393
75%
Continente
1358
1187
1177
15%
Alentejo/Continente
51%
47%
33%
Fonte: Adaptado de INE, Inquérito aos efetivos animais - Efetivo bovino (N.º) por Localização geográfica (NUTs - 2001) e Categoria (efetivo bovino),
anual.

Embora com as devidas precauções, é possível afirmar que as áreas dedicadas às “culturas tradicionais” do Alentejo (cereais de grão,
culturas para a industria – com exceção do tomate, principais frutos frescos,), perderam uma área significativa, que em parte foi
recuperada pela área dedicada às culturas forrageiras, às produções de frutos de casca rija e à produção do olival, mantendo-se a
área dedicada à produção de vinha praticamente idêntica nos últimos 15 anos.

5. CONTRIBUTO PARA A QUALIFICAÇÃO DO CAPITAL INTELETUAL NO SETOR AGRÍCOLA DO ALENTEJO
Sendo a agricultura uma das atividades humanas incontornável, porque a população necessita de se alimentar diariamente, gera no
entanto impactos negativos tais como: i) Poluição, escassez ou esgotamento de recursos hídricos; ii) Erosão, degradação ou poluição
dos solos; iii) Desertificação biofísica / redução de bio-diversidade, e iv) Interferência excessiva nos processos naturais, decorrente
da manipulação genética (OGM, transgénicos).
A estes impactos, acrescem entre outros, problemas como a elevada dependência dos mercados e as reduções nos preços dos
produtos ocasionando o desencorajamento dos agricultores, afetados pela existência de grandes quantidades de excedentes
originadas pelos subsídios de incentivo à produção. Portanto todos os protagonistas evolvidos no setor, e os agricultores em
particular, confrontam-se com a responsabilidade de dar resposta a esses impactos e problemas que se têm mantido ou agravado ao
longo dos últimos setenta anos.
Com a colaboração do sistema científico e do sistema educativo têm assim vindo a ser pensadas, testadas e concretizadas
modalidades de agricultura através das quais se procura minimizar os danos provocados pela produção de alimentos, das quais são
aqui referidas as seguintes: i) Agricultura biológica, ii) Agricultura de Conservação, iii) Agricultura de precisão, e iv) outros tipos de
Agricultura Sustentável tais como Agricultura Biodinâmica, a Agricultura Natural, e a Permacultura.
Abordaremos assim seguidamente os recursos educativos e formativos de que a região dispõe para a valorização do capital
intelectual, tendo em atenção que a importância da agricultura tem sido sempre relevada a todos os níveis de decisão política
(nacional, regional e local), e por entidades representativas (entidades patronais, sindicatos, associações setoriais, etc.) que
defendem grupos específicos, e que intervêm também a vários níveis no setor. Todos estes atores têm procurado assim contribuir
para a valorização dos recursos humanos (agricultores e mão de obra não familiar qualificada).
O poder político através do sistema educativo tem dotado o país de estabelecimentos de ensino que disponibilizam cursos que
conferem diversos graus de escolaridade (cursos profissionais, licenciaturas, pós-graduações, mestrados, doutoramentos). Várias
entidades privadas, geralmente sem fins lucrativos têm também contribuído para essa finalidade ministrando cursos profissionais
que conferem os níveis de qualificação 2, 3, 4 e 5). Na região Alentejo identificámos quatro instituições que ministram cursos
relacionados com a Agricultura (embora outras já tenham também ministrado).
Refira-se que são oito os níveis de qualificação atribuídos pelo sistema educativo (ou sistema de ensino) vigente em Portugal,
conforme consta no Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) que é regulado pela Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho. Os níveis 6
(Licenciatura), 7 (Mestrado), e 8 (Doutoramento) são ministrados por Instituições de Ensino Superior (Politécnicos e Universidades)
públicas e privadas.
No Alentejo consoante seja considerado as unidades territoriais delimitadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/89 a região
compreende quatro NUTS III (Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral), mas se for considerada a alteração
introduzida pelo Decreto-Lei 244/2002, a região integra já a NUTS III Lezíria do Tejo (formada por 11 concelhos, entre os quais
Santarém, onde se encontra localizado um Instituto Politécnico, o que é assim referido neste ponto), a par de dois outros Politécnicos,
sedeado um em Beja (o qual inclui uma Escola Superior Agrária), e o outro em Portalegre (que engloba a Escola Superior Agrária de
Elvas), e da Universidade sedeada em Évora.
Também as Associações de Agricultores e outras organizações como as Associações de Desenvolvimento têm vindo a disponibilizar
oferta formativa correspondente às necessidades identificadas localmente.
Para não sobrecarregar o texto a oferta formativa disponibilizada pelas Instituições de Ensino Superior será mencionada
abreviadamente.
Pela diversidade dessa oferta formativa refira-se o Instituto Politécnico de Santarém que através da sua Escola Superior Agrária,
proporciona o acesso a nove Cursos Técnicos Superiores Profissionais, sete Cursos de Especialização Tecnológicas, duas Pósgraduações, oito Licenciaturas (1º ciclo), e cinco Mestrados (2º ciclo)
Quanto à oferta da Universidade de Évora, disponibiliza quatro Pós graduações, três Licenciaturas (1º ciclo), cinco Mestrados (2º
ciclo), e dois Doutoramento (3º ciclo).
No que concerne ao Ensino Superior fica ainda expressa uma menção ao Instituto Politécnico de Beja, que disponibiliza quatro Cursos
Técnicos Superiores Profissionais, o que constitui uma valia para a formação do capital intelectual na Agricultura especialmente num
território onde o setor tem vindo a conhecer um incremento substancial, com a construção da “Barragem de Alqueva”, no que se
prende com o regadio e novas culturas.
Já o Instituto Politécnico de Portalegre através Escola Superior Agrária de Elvas faculta dois Cursos de Especialização Tecnológica
(CET), quatro Licenciaturas (1º ciclo), e um Mestrado (2º ciclo).
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Em relação às Escolas Profissionais, são referidas três, sendo uma delas (Escola Profissional de Desenvolvimento Rural) a que se
encontra localizada em Serpa (no Baixo Alentejo), e ainda que ofereça somente três cursos, pode-se verificar que um deles incide
sobre a produção (Técnico/a de Produção Agropecuária) e o outro incide sobre a transformação (Técnico/a de Indústrias
Alimentares), ambos de Nível 4 do QNQ.
Quanto à outra Escola, localizada em Grândola (Alentejo Litoral), designada por Escola Profissional Desenvolvimento Rural,
salientamos os seguintes três dos cinco cursos ali oferecidos: Operador Agrícola / Hortofruticulturas (Nível 2 do QNQ), e Técnico de
Produção Agropecuária, e Técnico de Recursos Florestais e Ambientais (ambos de Nível 4 do QNQ).
Á oferta proporcionada por estas duas escolas junta-se ainda a oferta da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do
Chão (EPDRAC), que oferece os cursos de Técnico de Gestão Equina e de Técnico de Gestão Cinegética.
O contributo das Escolas de Formação e das Instituições de Ensino Superior é complementado com a atividade de entidades tais
como Associações de Desenvolvimento e Associações de Agricultores (mais genéricas ou setoriais) que têm promovido ações de
formação sobre temas como: Distribuição, comercialização e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, Mecanização Básica e
Condução de Veículos Agrícolas, Formação Básica de Agricultura; Formação Específica para Orientação da Instalação Produtiva;
Formação em Gestão da Empresa Agrícola e Componente Prática em Contexto Empresarial.
Para além das iniciativas pontuais (jornadas, encontros, sessões) sobre temas específicos, mas de elevado interesse para públicos
demarcados, algumas delas promovidas em eventos cíclicos, nomeadamente feiras temáticas, várias Associações de
Desenvolvimento e Associações de Agricultores têm também implementado projetos com objetivos relevantes para a valorização do
capital intelectual e do desenvolvimento local e regional, de que podem ser destacadas temáticas com incidência sobre a adaptação
às alterações climáticas nos espaços florestais, ou a instalação de novas culturas num modelo agroflorestal e promover a conservação
de biodiversidade nos espaços agrícola.
Toda a oferta descrita anteriormente concorre para o que é exigido pela mudança do perfil do agricultor e dos recursos humanos na
agricultura, visando dar resposta às exigências da produtividade, da competitividade e melhoria dos rendimentos.

6. CONCLUSÕES
A agricultura desempenha um papel fundamental enquanto setor que disponibiliza recursos para a alimentação das populações,
proporciona ocupação e rendimento económico da mão de obra, e contribui para a preservação ambiental. Insere-se assim no triple
bottom line que engloba três pilares (ou três Ps): i) Profit, que se refere ao resultado económico positivo, neste caso, do setor e
respetivas empresas; ii) Planet, que se refere ao capital natural do setor e das empresas, constituindo a perna ambiental do tripé, e
iii) People, que respeita ao tratamento do capital humano do setor e empresas, e abrange salários justos, adequação da legislação
laboral e ambiente de trabalho agradável.
É sobre este último pilar de um tripé que contribui para o desenvolvimento regional que redigimos esta comunicação, referindo
sucintamente a evolução do setor que passou pelas três fases seguintes: i) Agricultura antiga, ii) Agricultura moderna, e iii) Agricultura
contemporânea que se aprofunda na segunda metade do século XX associada à utilização de meios tecnológicos, à industrialização
das atividades agropecuárias, a uma reduzida mão-de-obra, e também ao aparecimento de várias especialidades lecionadas pelo
sistema educativo que tem de dar resposta às necessidades de formação do capital intelectual no quadro de uma globalização
alargada em que o setor agrícola é influenciado pela OMC (a nível global) e pela PAC (na União Europeia).
Ao longo destas fases a agricultura portuguesa e a agricultura alentejana incorporaram, como não podia deixar de ser, algumas
transformações que podemos situar em três momentos: i) Até à queda do Estado Novo (Abril de 1974), ii) desde esta data até à pré
adesão à CEE, e iii) depois da adesão à CEE.
Como tem sido abundantemente referido, a agricultura portuguesa e a agricultura alentejana ainda que pontilhadas por algumas
experiências inovadoras, têm-se caraterizado na generalidade por atrasos estruturais, portanto sem a adequada capacidade de
responder aos desafios que lhe têm sido colocados aos níveis económico, social e ambiental. Uma análise da agricultura alentejana
mostra que depois da adesão de Portugal à CEE embora persistam problemas estruturais (idade dos agricultores), decorreu no
entanto um aumento significativo: i) do número de “produtores” com nível de escolaridade com o “ensino secundário, póssecundário e ensino superior (o que reflecte uma substancial melhoria do capital intelectual na agricultura da região), ii) do número
de tractores e máquinas agrícolas. Isto, a par de outras alterações significativas tais como: diminuição substancial da População
Agrícola Familiar do Produtor Individual, e do Volume de Trabalho mão-de-obra-agrícola (UTA), tal como tem sucedido neste sector
em outros países desenvolvidos.
A agricultura da região já enferma de pontos fracos nomeadamente: i) Diminuta capacidade de negociação das pequenas e médias
empresas face à distribuição, ii) Insuficiente capacidade empresarial, iii) Baixo grau de associativismo, e iv) Reduzida qualificação dos
recursos humanos, debilidades que urge minimizar para fazer face às ameaças referidas, pretensão para a qual deve também
concorrer a maximização de pontos fortes: i) Elevada variedade de produtos oferecida, ii) Produtos oriundos da região com
características próprias e únicas, e iii) Condições naturais de produção.
Este panorama emparelha com ameaças para a agricultura alentejana tais como: i) Impactos negativos resultantes da concorrência
internacional suscitada por Acordos celebrados no âmbito da OMC (que podem constituir uma considerável ameaça, caso não seja
adequadamente enfrentada), ii) Elevado grau de protecionismo em alguns países de destino fora da UE, e iii) Implicações
desfavoráveis provocadas pelo normativo comunitário.
Se porém a agricultura da região aprimorar as suas potencialidades, poderá aproveitar de forma mais conseguida as oportunidades
que se lhe deparam: i) Procura de produtos com características únicas), ii) Exigência do consumidor em qualidade e diferenciação,
iii) Aumento da procura de produtos transformados e dos produtos criados pela agricultura de regadio.
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Os traços inerentes à agricultura da região conjugados com as caraterísticas e tendências divisáveis nas envolventes, apontam para
um futuro que, numa abordagem simplificada pode assumir as duas seguintes configurações ou cenários, no horizonte 2020: i)
Cenário de Ruptura (Visão monofuncional, ligada à manutenção das tendências crescentes para o abandono), e ii) Cenário de
Mudança (Visão multifuncional, em linha com a inversão das tendências de abandono dos solos agrícolas).
Estas chamadas de atenção reforçam a importância do capital intelectual para o futuro da agricultura alentejana (o que requer do
setor educativo e da investigação científica uma superação dos contributos que têm vindo a proporcionar no apoio e para a
qualificação do capital intelectual no setor agrícola), uma vez que no futuro o agricultor, as suas associações e os responsáveis pelas
políticas públicas terão de apostar num perfil que inclua competências técnicas e de gestão.
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ABSTRACT
This paper focus on the theme of the relationship between consumer choices and food attributes with the aim of verifying whether
consumers continue to prefer healthy foodstuffs to the degree that this can guarantee a premium price necessary for the economic
sustainability its production. The development of a sustainable economy involves a complex system in which agriculture plays a
relevant role and has a strong impact on the environment, human health and social order. There is a strong relationship between the
food we eat and our health, but there is a need for sustainable production so that society is also healthier. To date there are no
studies directly related to WTP for health benefits in food. It is important to understand how consumers’ value established natural
healthy foodstuffs (e.g. Mediterranean diet) in comparison with biotechnological achieved, such as functional food and similar ones.
And, on the other hand in the case, of the former, if the value assigned by consumers increases (or not) when other attributes are
there, such as an ecological responsible production and an acknowledged local-origin. The results on consumers’ willingness to pay
(WTP) for healthy food attributes are also important for all stakeholders in the food chain; producers, retailers, and food vendors to
help build consumer confidence in general. The results of WTP will help to make an informed decision on the attributes that the
consumer values most, helping local producers to develop innovative but at the same time sustainable ideas. This will help rural
development and the design and implementation of programs to connect producers and consumers. It will also help to improve the
long-term productivity and diversity of rural production. This paper aims to summarize the extant literature’s through a meta-analysis
of consumer willingness to pay (WTP) for healthy food attributes. It is the central interest of this paper to explain the variations of
WTP estimates using meta-regression techniques. This paper will contribute to the literature by providing insights on what the
consumer acknowledges and values as a healthy foodstuff and if other sustainability concerns, such an ecological production mode
and the contribution to the preservation of local landscape are as well acknowledged and valued by consumers as attributes of a
healthy foodstuff.
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ABSTRACT
The objective of this paper was to identify, estimate and analyze the effects of the factors that influenced the supply and demand of
Brazilian ethanol, from July 2001 to April 2015, based on the analytical contribution of the econometric tool of simultaneous
equations, being estimated Equations of supply and demand through Two-Stage Least Squares (2SLS). The results show that ethanol
demand is elastic at the price of ethanol, and also at the price of gasoline. Furthermore, the response of ethanol production to
changes in prices is more on the supply side.
Keywords: Ethanol; 2SLS; Supply and Demand.

MERCADO DE ETANOL NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA OFERTA E DEMANDA USANDO MQ2E
RESUMO
O artigo tem como objetivo identificar, estimar e analisar os efeitos dos fatores que influenciaram a oferta e demanda do etanol
brasileiro, de julho de 2001 a abril de 2015, com base na contribuição analítica do ferramental econométrico de equações
simultâneas, sendo estimadas equações de oferta e demanda através de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E). Os resultados
mostram que a demanda de etanol é elástica ao preço do etanol e também ao preço da gasolina. Além disso, a resposta da produção
de etanol às mudanças nos preços é maior do lado da oferta.
Palavras-chave: Etanol; MQ2E; Oferta e Demanda.

1. INTRODUCTION
The main source of the fuel consumed in the world is from fossil origin, substances that in addition to extremely pollutants are finite,
therefore the development of new fuels, whose origin is renewable, is of fundamental importance. For that reason, biofuels appear
as an effective alternative, being a source of renewable energy derived from plant and animal products. In this sense, Brazilian ethanol
in relation to the environment, produced on the basis of sugarcane, has low consumption of fertilizers and pesticides in its production,
besides presenting low levels of soil losses.
According to the Renewable Fuels Association (RFA), Brazil is currently the second largest producer and exporter of ethanol in the
world, producing approximately 10 billion liters of ethanol per year with approximately 400 mills installed in the country. In the light
of this, due to the importance of the ethanol market for the Brazilian economy, it is fundamental to know and analyze the main of
factors evolution in the supply and demand of Brazilian ethanol.
The recent increase in the demand for ethanol in Brazil has had an impact on the fuel and agricultural market. The current situation
highlights the need for an updated and expanded econometric analysis of the fuel ethanol market in order to better understand the
likely impact of changes in consumption and production. Thus, this research seeks to contribute by analyzing the ethanol fuel market
from the perspective of supply and demand, verifying which are the factors that influence the quantities demanded and offered of
ethanol. Therefore, the purpose of this article is to specify and estimate the supply and demand equations for the Brazilian ethanol
market and to analyze the effects of changes in price and income of consumers.
In this sense, among the main studies that addressed the Brazilian ethanol market, Freitas and Kaneko (2011), Orellano, Souza and
Azevedo (2013), Cardoso e Bittencourt (2013) and Santos (2013).
Freitas and Kaneko (2011) evaluated the characteristics of the ethanol demand at the regional level, from January 2003 to April 2010,
taking into account the peculiarities of developed regions and developing regions, estimating the elasticity of long-term demand. The
results showed that the demand for ethanol in Brazil differs between regions. Orellano, Souza and Azevedo (2013) analyzed the
demand for ethanol in Brazil in the period 2001-2009, considering the regional characteristics of income and relative prices. The
authors estimated an econometric model from a monthly state data panel in which instrumental variables were used to control
endogeneity in demand analysis. The results pointed out that demand is more elastic in poorer states and that there are regional
differences that are independent of the heterogeneity of consumer preferences, but result from the logistic and income
configuration.
Cardoso and Bittencourt (2013) estimated the price, income, and cross-elasticities of ethanol demand, using panel data, General
Least Squares (GLS) and the Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS). Estimates were made for the whole of Brazil and for the five
Brazilian regions, from July 2001 to July 2011, with monthly bases. The results indicate that ethanol is a price elastic good, a shortterm price and cross-price elasticities increased in the post-flex period.
Santos (2013) evaluated the sensitivity of fuel consumers in terms of price and income, taking into account the energy policy for fuel
diversification and the introduction of flex-fuel engines in the Brazilian market, which determined fuel competition among Gasoline,
ethanol and natural gas. Using a dynamic panel data model, on a quarterly basis, demand equations for these three fuels were
estimated to obtain the coefficients of adjustment of the consumer, price, cross-price, and income elasticities in the short and long
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term. The results show that the dynamics of the fuel market revolves around ethanol instead of gasoline. While demand for gasoline
and natural gas is inelastic at price, the demand for ethanol is elastic in Brazil.
Hence, this paper advances in relation to the studies carried out for Brazil, present in the literature, in order to carry out the analysis
of the ethanol market together, estimating the supply and demand equations simultaneously and also taking into account the
endogeneity present in the Model, using an estimator of instrumental variables.
This paper is organized in three more sections besides this introduction. The second section briefly discusses the theoretical model
of simultaneous equations and the estimated econometric model, as well as a description of the data used. Finally, the third section
presents the results obtained and the fourth and last one brings the conclusions.

2. METHODOLOGY
The demand and supply equations of ethanol, proposals for the Brazilian market, are based on Rask’s (1998) and Luchansky and
Monks’ studies (2009), which analyzed the supply and demand elasticities in the US ethanol market from 1984 to 1993, and from
1997 to 2006, respectively. For this, Rask (1998) adds to the theoretical model the variables transport cost, level of technology, and
the regulation variables. Luchansky and Monks (2009), beyond data on ethanol production and monthly prices, examined for
inclusion in the supply and demand models, the prices of maize, gasoline, methyl tert-butyl ether (MTBE) - a substitute for
oxygenating ethanol. Vehicles registrations across the country, real GDP, federal investment levels for ethanol, the number of states
with ethanol plants, and the total population of all states that prohibit MTBE.
Thus, the proposed model takes into account the incorporation of new variables to the theoretical model, proposed Rask’s (1998)
and Luchansky and Monks’ studies (2009), allied to the particularities of this market in Brazil, being the demand and supply equations
defined as :
𝑄 𝑆 = 𝑓( 𝑃𝑒𝑑 , 𝑃𝐶𝐴 , 𝑃𝐴 )

(1)

𝑄𝐷

(2)

= 𝑓(𝑃𝑒 , 𝑃𝐺 , 𝑉, 𝑌)

In which the used variables are the produced and sold quantity of ethanol in the domestic market, 𝑄 𝑆 and 𝑄 𝐷 , respectively, the
ethanol price 𝑃𝑒 , gasoline price 𝑃𝐺 , the number of vehicles 𝑉, the variable income 𝑌, the price of ethanol lagged in a harvest period
𝑃𝑒𝑑 , the price of sugar cane 𝑃𝐶𝐴 and the price of sugar 𝑃𝐴 .
𝑙𝑛 𝑄𝑠,𝑡 = 𝛼21 𝑙𝑛𝑃𝑒 𝑡−1 + 𝛽22 𝑙𝑛𝑃𝐶𝐴 𝑡 + 𝛽23 𝑙𝑛𝑃𝐴 + 𝑢2𝑡

(3)

𝑙𝑛 𝑄𝑑,𝑡 = 𝛼12 𝑙𝑛𝑃𝑒 𝑡 + 𝛽11 𝑙𝑛𝑃𝐺 𝑡 + 𝛽12 𝑙𝑛𝑉𝑡 + 𝛽13 𝑙𝑛𝑌𝑡 + 𝑢1𝑡

(4)

For both models of demand and supply, we used the double-log form that allows the direct elasticities to be obtained. As in Rask
(1998) and Luchansky and Monks (2009) two-stage least squares regression was used, and the software Stata 12.1 “Statistics/Data
Analysis” is used for the estimation. The use of 2SLS solves the problem of the endogeneity between prices and quantity of ethanol.
The estimate of the expected values for ethanol prices and quantities using 2SLS requires the use of "factors change" or variables
that influence quantity-independent price (and vice versa). In this sense, the adjusted values of 𝑄 𝑆 , 𝑄 𝐷 and 𝑃𝑒 were calculated on
the basis of all the exogenous variables or "instruments" in both equations.
Therefore, the exogenous instruments in equations (3) and (4) are 𝑃𝐺 , 𝑉, 𝑌, 𝑃𝑒 𝑡−1 , 𝑃𝐶𝐴 and 𝑃𝐴 while 𝑄 𝑆 , 𝑄 𝐷 and 𝑃𝑒 are always called
endogenous. Highlighting, again, for both supply and demand equations, the natural log of each of the variables for the calculations
in order to obtain a double-log model, and that the double-log model is useful because the regression coefficients provide estimates
direct of elasticities.
The models of demand estimation using aggregate data present an identification problem since the data on sales and observed prices
correspond to market equilibrium points. In other words, in these models, the researcher has to face a classic problem of
endogeneity, since prices are explanatory variables correlated with the term of regression error. One possibility to circumvent this
situation is to use instrumental variables methods through two-stage regression 2SLS, which makes identifiable parameters by using
supply shifters as instrumental variables for prices, and demand shifters as controls.
The monthly data refer to the period from July 2001 to April 2015, totaling a series of 166 observations. The variable quantity of
production and sale, in all units of federation, of hydrated ethanol in liters (𝑄 𝑆 , 𝑄 𝐷 ) was obtained from the National Agency of
Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) website, as well as the price of hydrous ethanol per liter (𝑃𝑒 ) and the price of gasoline per
liter (𝑃𝐺 ). The variable number of vehicles (V) corresponds to the total number of licenses for light vehicles (automobiles and light
commercial vehicles) in National Association of Manufacturers of Motor Vehicles (ANFAVEA). The variable income (Y) refers to GDP
- R$ (in millions) and was obtained on the IPEADATA website, and is available from the Central Bank of Brazil. The sugarcane price of
R$/100Kg (𝑃𝐶𝐴 ) comes from the Union of Bioenergy Producers (UDOP), refers to the amount paid to the producer in contracts
negotiated at CONSECANA of São Paulo, Brazil. Finally, the variable sugar price (𝑃𝐴 ) is the value in R$ per bag of 50 kg, which is an
indicator of the crystal sugar of CEPEA- ESALQ/USP. The variables 𝑃𝑒 , 𝑃𝐺 , 𝑌, 𝑃𝐶𝐴 and 𝑃𝐴 were deflated by the IGP-DI deflator (General
Price Index - Internal Availability of Fundação Getúlio Vargas) available in IPEADATA, transformed in real terms from April 2015.

3. RESULTS
In estimating the model of simultaneous supply and demand equations for ethanol, it may be that estimating models with
endogenous explanatory variables, as discussed above, by the least squares method yields asymptotic (inconsistent) and nonconvergent estimators. However, if the model is estimated by the method of instrumental variables (2SLS) when there are in fact no
endogenous explanatory variables, or if the instruments are weak, the result will be inefficient estimators, that is, estimators that do
not have the minimum variance. Thus, it is necessary to test the existence of endogeneity using the Hausman test presented in Table
1.
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Table 1. Endogeneity test for variables of the models
Endogeneity test
Ho: variables are exogenous
Durbin (score) chi2(1)
Wu-Hausman F(1,161)
Source: Search results

65,063 (p = 0,0000)
103,515 (p = 0,0000)

As can be seen in Table 1, the Hausman test statistic points out that the null hypothesis, that the variables are exogenous, cannot be
accepted. Thus, as the null hypothesis is rejected, the instrumental variables method is more adequate to obtain consistent
estimators for the supply and demand of ethanol.
The results for the ethanol supply and demand model proposed in the present study, equations (3) and (4), estimated by instrumental
variables, 2SLS, can be analyzed in Table 2.
Table 2. Ethanol supply and demand model for Brazilian market
Instrumental variables (2SLS) regression
Number of obs = 166
R-squared
= 0,8328
Wald chi2(4) = 829,81
Root MSE
= 0,23365
Prob > chi2
= 0,0000
Demand
Coefficient
Std. Err.
z
Probability (P>|z| )
lnpe
-1,84
0,2378
-7,75
0,000
lnpg
1,19
0,3471
3,44
0,001
lnv
0,68
0,1322
5,12
0,000
lny
1,35
0,3032
4,47
0,000
cons
-5,19
3,1160 1,66
0,096
Instrumented: lnpe
Instruments: lnpg lnv lny lnpe lnpca lnpa
Instrumental variables (2SLS) regression
Number of obs = 166
Wald chi2(4) = 232,71
Prob > chi2
= 0,0000
Supply
dlnpe
lnpca
lnpa
cons

Coefficient
3,96
2,27
0,22
15,89

R-squared
Root MSE

Std. Err.
1,1020
0,4039
0,2474
0,8532

Instrumented: lnpe
Source: Search results

z
3,59
5,61
0,90
18,63

= 0,4313
= 0,4309

Probability (P>|z|)
0,000
0,000
0,368
0,000

Instruments: lnpca lnpa lnpg lnv lny

Table 3. Testing the instruments
Sargan (score) chi2(2) = 16,4578
Basmann chi2(2)
= 17,5057
F-statistic F(6, 158) = 160,11
Source: Search results.

(p = 0.0003)
(p = 0.0002)
(p = 0.0000)

The coefficients of the analyzed variables, in the demand model as well as in the supply model, except the sugar price variable in the
supply equation, are statistically significant at a significance level of 5%, demonstrating that there is an important relationship of
these with the explanation of the variation in ethanol supply and demand.
As for the validity of the instruments used, it can be seen in Table 3 that the F-statistic test, which evaluates the joint significance of
the coefficients of the instrumental variables of the reduced form estimation (1st stage of 2sls), for weak instruments is significant,
that is, the F statistic is greater than ten, indicating that the instruments cannot be said to be weak, so the estimators are not skewed
and the statistical inferences are credible. However, by Sargan's test, the null hypothesis, that all instruments are valid (Ho), cannot
be accepted. Therefore, even if the joint hypothesis that all instruments are valid is rejected, the instruments cannot be considered
weak, which allows the inference on the results.
In the ethanol demand model, the price of gasoline, the number of sold vehicles and the income have a positive relation with the
amount of sold ethanol, so increases in 𝑃𝐺 , in the sale of vehicles and/or income, increasing demand for ethanol. The price elasticity
of demand has a negative relation with the demand for ethanol, as would be expected according to the theory, with a coefficient of
-1,84, that is, increases in the price of ethanol will cause a reduction in demand, ceteris paribus. The coefficient also indicates that
demand for ethanol is elastic as price increases cause proportionally higher increases in demand, for example, a increase of one
percentage point in the price of ethanol, leading to a 1,82% reduction in demand for ethanol. Ethanol and the other variables
remained unchanged. A coefficient that stands out is the cross-elasticity of demand in relation to the price of gasoline, the demand
for ethanol is elastic to the price of gasoline, since it increases in the price of gasoline by one percentage point, leads to an increase
of 1,19% in the demand for ethanol, all the more constant, reflecting the issue of the current products being very close substitutes.
The result concerning the coefficient of income indicates that ethanol is a normal good and that income elasticity shows that the
demand for ethanol is elastic for income.
In the supply model, the price of ethanol from the previous period (lagged), the price of sugarcane and the price of sugar had a
positive relation with the quantity of ethanol produced. When we compare this result with the theory, the price of ethanol in the
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previous period and the price of sugar are in agreement with the same one, since, it is expected that the previous positive price for
the producer (higher price), variations positive results of this will lead to a stimulus to higher ethanol production. However, the
variable price of sugarcane presented signal contrary to theory. In this case, a factor that can lead to increases in the price of the
input is positively related to the increase in production, is that the increase in the demand for ethanol is pressing the increase of the
price of sugarcane through excess demand, and even with proportionately higher input price increases the ethanol sales increase
each period.
The relationship between the quantity of offered ethanol and the price in the previous period reflects that supply reacts positively to
increases in the price of ethanol in the previous period. Thus, the increase of one percentage point in the price of ethanol in the
previous period, leads to a 3.96% increase in the supply of ethanol in the current period, remaining the other constant variables.
Comparing the results of the two models, it can be inferred that the response of ethanol production to price changes is on the supply
side. The elastic response of the demand for ethanol to prices implies supply shocks that are transmitted for more reductions in
quantity sold than price increases.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
This paper analyzes the supply and demand for ethanol in Brazil from July 2001 to April 2015, taking into account the specific
characteristics of the national fuel market. An econometric model (2SLS) was estimated from a model of simultaneous equations, in
which instrumental variables were used to control endogeneity in the analysis of supply and demand.
Based on the context and current scenario of the ethanol market, it can be said that Brazil is not only the largest producer of sugarcane
ethanol in the world, but also has an ethanol production technology that is mature, and ethanol production is fully consolidated, and
may still grow in the replacement of gasoline should oil price volatility continue.
The variables used to evaluate the evolution of supply and demand, ethanol price, sugarcane price, gasoline prices, vehicles and
income, showed a statistically significant influence to explain the fluctuations and growth that has been occurring in the ethanol
market. The price elasticity of ethanol demand and the cross-price elasticity of gasoline for the period analyzed have shown that the
demand for ethanol is elastic in price and also in the price of gasoline. Estimates of the demand equation also revealed that the
increase in the number of vehicles, in the price of gasoline and also in income has significantly influenced the increase in demand for
ethanol. The estimated supply model showed that the price of sugarcane and the price of ethanol in the previous period have a
significant influence on the supply of ethanol, so that it responds positively to positive variations in these variables, and also the
elastic supply to the price.
It can be concluded from the two estimated models that the response of ethanol production to changes in prices is greater on the
supply side. So the elastic response of the demand for ethanol to prices implies supply shocks that are transmitted for more
reductions in sold quantity than price increases.
Finally, it is worth noting the potential of Brazil in the ethanol market and the dynamics of this sector, it is the challenge for new
complementary studies to this one in which it is possible to evaluate such dynamics before the external market and also to compare
it with the market of other countries, such as the United States of America. These countries also dedicate effort to make ethanol an
alternative source of renewable energy widely used in the world, thus contributing to the reduction of the greenhouse effect and,
consequently, to the well-being of future generations.
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RESUMO
A formação de capital humano e intelectual, considerada um fator fundamental para a promoção do desenvolvimento, também é
influenciada por aspectos que não são diretamente controláveis pelos territórios, como os ciclos econômicos internacionais. No caso
do Brasil, significativas alterações relacionadas com as estruturas curriculares estão sendo propostas, algumas delas já aprovadas,
como resposta ao atual contexto econômico e político. Diante desse cenário, os principais objetivos deste trabalho são: primeiro,
analisar o comportamento do Brasil perante alguns acordos internacionais ratificados no âmbito da educação; segundo, explanar
quais as principais modificações propostas e aprovadas no Brasil, em termos de estrutura curricular, desde 2008, com especial ênfase
nos últimos meses, em virtude da mudança na conjuntura política do país; terceiro, elucidar, por meio de alguns indicadores
relevantes, o processo de convergência socioeconômica existente, ou não, entre as regiões brasileiras nos últimos anos. A
metodologia utilizada para analisar os diferentes aspectos do estudo tem como referência, principalmente, a base teórica
estruturalista.
Palavras-chave: Brasil; convergência socioeconômica; crise econômica; estruturas curriculares.

CURRICULAR STRUCTURES AND TERRITORIAL SOCIO-ECONOMIC CONVERGENCE PROCESS: THE SITUATION IN BRAZIL SINCE 2008
ABSTRACT
The formation of human and intellectual capital, considered as a fundamental factor for promoting development, is also influenced
by aspects that are not directly controllable by the territories, such as the international economic cycles. In the case of Brazil,
significant changes relating to the curricular structures have been proposed, some of them already approved, as a response to the
current economic and political existing context. In front of this situation, the main goals of this work are: first, to analyze the behaviour
of Brazil in relation to some international agreements ratified in the field of education; second, to explain what are the main changes
proposed and approved in Brazil, with regards to the curricular structure, since 2008, with particular emphasis on the last few months,
and taking into consideration the change in the political environment of the country; third, clarifying, by using some relevant
indicators, the process of existing socio-economic convergence, or not, among the Brazilian regions in the recent years. The
methodology used to analyze the different aspects of the study opted primarily for the structuralist theoretical basis.
Keywords: Brazil; curricular structures; economic crisis; socioeconomic convergence.

1. INTRODUÇÃO
“Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. Captado um desafio, compreendido,
admitidas as hipóteses de resposta, o homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão
é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica será a ação. O que teríamos de
fazer (...) era tentar uma educação que fosse capaz de colaborar na indispensável organização reflexiva de seu pensamento. Educação
que lhe pusesse à disposição meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica ou ingênua de sua realidade, por uma
dominantemente crítica.” (Freire, 1967: 105-106)
O Brasil apresenta acentuados níveis de disparidade socioeconômica no seu seio, os quais resultam das inter-relações que ocorreram
ao longo da história entre diferentes fatores exógenos e endógenos. As referidas disparidades contemplam diferentes âmbitos
econômicos, mas não apenas, como os da geração e da distribuição dos recursos econômicos: em 2013, a nação apresentou o terceiro
maior nível de desigualdade entre os países para os quais os dados estavam disponíveis, apesar das reduções ocorridas durante os
períodos 2001-2007 e 2008-2014297.
Quanto à educação nesse contexto, de acordo com os dados do Banco Mundial, o Brasil incrementou os seus níveis de investimento
nessa área durante os anos 2000 e 2012 298, alcançando patamares alinhados com a média dos países da OCDE. O desempenho em
termos de números médios de ano de instrução também apresentou uma elevação significativa durante o mencionado período, em
grande parte do país. Todavia, os resultados desse processo, em termos de obtenção de capacidades para o exercício pleno da
cidadania e para efetivos incrementos da produtividade, merecem atenção.
Diante dessa estrutura e de um contexto de elevada instabilidade política e econômica no país, derivadas em parte pela atual crise
econômica, para este trabalho, considerou-se oportuno que se fizessem questionamentos nos seguintes sentidos: do
comportamento do Brasil perante alguns pactos internacionais assumidos, no âmbito da educação; das principais modificações
propostas e aprovadas no Brasil, em termos de estrutura curricular, desde 2008, com especial ênfase às ocorridas nos últimos meses
em virtude da mudança na conjuntura política do país; da existência de um processo de convergência socioeconômica entre as
regiões brasileiras nos últimos anos.

297
298

Segundo o Banco Mundial, o índice GINI brasileiro nos anos 2000, 2007 e 2014, foi, respectivamente, de 59, 55 e 51.
Government expenditure on education as % of GDP (%)
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2. PACTOS INTERNACIONAIS E O DIREITO À EDUCAÇÃO
O direito à educação é um corolário do direito ao desenvolvimento, afirmado com força num dos mais referidos artigos da Carta da
Organização das Nações Unidas (ONU)299:
Artigo 55.º
Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas
no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas promoverão:
a. A elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e condições de progresso e desenvolvimento económico e social (…)
Não basta, contudo, a afirmação do princípio. As normas internacionais promovidas pela ONU reenviam igualmente ao acesso à
educação, para a integralidade do território e da população de cada Estado. As normas mais significativas acerca dessa questão são
contidas nos artigos 13.º e 14.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (abreviado PIDESC) 300.
O artigo 13.º do PIDESC pormenoriza a filosofia subjacente ao direito à educação, indicando claramente que não deve ser um simples
faz de conta, mas antes um instrumento de desenvolvimento da pessoa e da sociedade, quer um plano nacional, quer um plano
internacional:
Artigo 13.º
1. Os Estados-Signatários no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à educação. Concordam que a educação deve
ser orientada até ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade e deve fortalecer o respeito
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam, deste modo, que a educação deve capacitar todas as pessoas para
participar efetivamente numa sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos
os grupos raciais, étnicos e religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
Mais: a norma internacional afirma um verdadeiro programa para os Estados partes, quando aponta as etapas substanciais que
devem concretizar para cumprir as normas internacionais a que se vincularam.
Artigo 13.º
2. Com o objectivo de atingir o pleno exercício deste direito, os Estados-Signatários no presente Pacto reconhecem que: a) O ensino
primário deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; b) O ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o
ensino técnico-profissional, deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados, em particular, pela
implantação progressiva do ensino gratuito; c) O ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, com base na
capacidade de cada um, por todos os meios apropriados, em particular, pela implantação progressiva do ensino gratuito; d) Deve
fomentar-se ou intensificar-se, na medida do possível, a educação básica para aquelas pessoas que não tenham recebido ou
terminado o ciclo completo de instrução primária; e) Deve prosseguir-se ativamente o desenvolvimento do sistema escolar em todos
os ciclos de ensino, implantar um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo
docente.
Por fim, o artigo 14.º do PIDESC obriga os Estados partes a respeitar um calendário para a introdução efetiva e célere de medidas de
acesso à educação para todos, e mais especificamente para o acesso ao ensino primário. Trata-se de uma norma inédita, em direito
internacional, quer na sua forma, quer no seu alcance, e com referências claras ao potencial desajustamento entre umas e outras
áreas territoriais do Estado interessado.
Artigo 14.º
Todo o Estado-Signatário no presente Pacto que, no momento de se tornar parte, não tenha podido instituir no seu território
metropolitano ou noutros territórios sob a sua jurisdição, a obrigatoriedade e gratuitidade do ensino primário, compromete-se a
elaborar e adoptar, no prazo de dois anos, um plano de ação detalhado para a aplicação progressiva, dentro de um número de anos
razoável fixado no plano, do princípio do ensino obrigatório e gratuito para todos.
A República Federativa do Brasil é um Estado parte do PIDESC desde 1992 301. Houve, contudo, um atraso considerável na entrega
pelo Brasil do primeiro Relatório sobre a implementação do PIDESC junto do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(CDESC), que só se concretizou em 2001302. Em 2003, o CDESC publica as suas observações sobre as medidas implementadas pelo
Brasil. Na área da educação, felicita o Brasil pela “Emenda Constitucional N°14 (aprovada em setembro de 1996), na que se
estabeleceu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, reorganizou-se o
sistema de ensino primário e se outorgaram mais recursos à educação” (AGENDE; FASE; DhESC Brasil, 2005: 15). O CDESC nota
igualmente com agrado a nomeação de “Relatores Especiais Independentes, responsáveis por monitorar os direitos económicos,
sociais e culturais, particularmente o direito à alimentação, à saúde e à educação” (AGENDE; FASE; DhESC Brasil, 2005: 15). Contudo,
num comentário significativo, o CDESC nota que “está preocupado com o fato das intensas disparidades regionais, econômicas e
sociais, particularmente no acesso à educação, emprego e serviços de saúde, estarem impondo dificuldades na garantia de uma
implementação uniforme da Convenção em todo o país” (AGENDE; FASE; DhESC Brasil, 2005: 20). Igualmente, mostra preocupação
com a situação dos grupos minoritários, e em particular “afro-brasileiros, povos indígenas e grupos minoritários, tais como os ciganos
e as comunidades remanescentes de Quilombos”, para o seu acesso ao emprego, à saúde, e à educação” (AGENDE; FASE; DhESC
Brasil, 2005: 23).

299

Assinada em São Francisco a 26 de junho de 1945, e que entrou em vigor na ordem jurídica internacional no dia 24 de outubro de 1945.
Norma internacional adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 2200-A (XXI), de 16 de dezembro de 1966, e que entrou em vigor na ordem
jurídica internacional no dia 3 de janeiro de 1976.
301
O Brasil aderiu ao PIDESC em 24 de janeiro de 1992, e o PIDESC entrou em vigor na ordem jurídica brasileira em 24 de abril de 1992.
302
Documento
E/1990/5/Add.53,
entregue
em
20
de
novembro
de
2001.
Cf.
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=29
300
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Um segundo relatório da República Federativa do Brasil seguiu para o CDESC em 2008 303. O Estado brasileiro já tinha emitido, em
2006, uma minuta onde enunciava os pontos significativos da implementação do PIDESC no território nacional. O Brasil sublinha, em
particular, que em Julho de 2003 foi criado o “Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, composto por especialistas da
área e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil para, em parceria com o Ministério da Educação, elaborar o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos e apresentar propostas de políticas, de modo a incentivar programas e ações ao nível
estadual e municipal” (Governo da República Federativa do Brasil, 2006: 15). O Brasil sublinha igualmente que o “Fórum
Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (Fipir) foi instituído em maio de 2004 e é integrado por diversos órgãos da
administração pública estadual e municipal, empresas e organizações não-governamentais” (Governo da República Federativa do
Brasil, 2006::22). Esses órgãos, complementares de outros (como, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, órgão criado
em dezembro de 1967), representam um esforço que o CDESC irá saudar. Contudo, a perspectiva do Estado brasileiro parece seguir
uma constante: uma ação “por alto”, sem uma intervenção mais focada, Estado por Estado, ou região por região 304.
Após janeiro 2008, o Estado Brasileiro não apresentou qualquer relatório ao CDESC. Essa lacuna não implica sanções para o Brasil
que, em 2014, não deixou de ver um dos seus cidadãos ser eleito como membro do CDESC (Office of the High Commissioner for
Human Rights/United Nations, s/d). Assim, o próprio sistema institucional internacional demonstra as suas falhas, quer com respostas
insuficientes, no follow-up dos relatórios dos Estados, quer nos seus disfuncionamentos ou discrepâncias institucionais. Não será por
isso surpreendente que a República Federativa do Brasil não seja signatário ou Estado parte no Protocolo Facultativo ao Pacto sobre
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais305. Esta norma representa um salto qualitativo na fiscalização da implementação do
PIDESC. Com efeito, com a aplicação do Protocolo Facultativo, cada cidadão pode apresentar ao CDESC uma queixa contra o seu
Estado de residência por violação de uma das normas do PIDESC, após o preenchimento de certas condições (a principal sendo o
esgotamento das vias de recursos jurídicos internos). Contudo, e de novo, não há sanções previstas no sistema da ONU pelo fato de
um Estado não acatar as eventuais decisões do CDESC sobre as queixas apresentadas.

3. A ESTRUTURA CURRICULAR PÓS-2008
O cenário político brasileiro da atualidade tem se caracterizado por enorme instabilidade política. Em especial desde o ano de 2013,
diversos acontecimentos, em sua maioria relacionados a escândalos de corrupção, causam incerteza e insegurança nos mais diversos
âmbitos e instituições do país.
Nessa conjuntura, após um polêmico e controvertido processo de impeachment que durou cerca de um ano, o atual Presidente da
República, Michel Temer, tomou posse em definitivo no dia 1 de setembro de 2016. No dia 22 do mesmo mês, foi apresentado o
primeiro projeto de reforma de seu governo: as novas diretrizes curriculares para o ensino pré-universitário.
O referido projeto foi instituído por meio da Medida Provisória 746. Segundo a Constituição Federal em seu artigo 62, as medidas
provisórias poderão ser adotadas em casos de relevância e urgência, situações que justifiquem a intervenção imediata do poder
público.
Em razão disso, a constitucionalidade da referida Medida foi amplamente questionada por diversos setores da sociedade, sob o
argumento de que este tipo de reforma seria antidemocrática e careceria de um processo mais amplo de discussões e debates com
os interessados306.
Outro aspecto a se destacar é que desde o ano de 2013 tramitava na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 6.840, que já apontava
a maioria das mudanças curriculares da Medida Provisória 746 apresentadas no desenvolvimento deste trabalho, o que torna possível
constatar a continuidade das propostas no âmbito educacional, mesmo em um momento de descontinuidade política.
Cabe salientar que entre as propostas do Projeto de Lei 6.840 que não entraram no texto da Medida Provisória 746, tinha-se a
obrigatoriedade de inclusão de temas transversais ao currículo, tais como empreendedorismo, código do consumidor, noções sobre
a Constituição Federal, prevenção ao uso de drogas, educação ambiental e sexual. Sobre esse último, ressalta-se que está ocorrendo
um forte debate no país acerca do posicionamento mais adequado das instituições de ensino nesse processo.
Atualmente há alguns Projetos de Lei (PL 7.180/2014, PL 867/2015 e PL 193/2016) em tramitação no Congresso Nacional a fim de
incluir o programa “Escola sem Partido" nas diretrizes da educação brasileira. A principal proposta desse movimento é vedar a
manifestação de convicções políticas ou ideológicas nas aulas, assim como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades
que possam conflitar com as convicções religiosas ou morais dos pais/responsáveis pelos estudantes, tais como assuntos relativos às
questões de gênero e sexualidade.
O Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (Office of the High Commissioner for Human
Rights/United Nations, 2017) manifestou-se de forma contrária aos referidos Projetos de Lei, alegando que essas mudanças na
legislação podem representar uma censura significativa para os professores e que a ausência de definições claras pode permitir que
quaisquer práticas pedagógicas sejam consideradas doutrinação, não autorizando as instituições educacionais de prover novas
perspectivas aos estudantes.
Retomando as dinâmicas referentes à Medida Provisória 746/2016, sua aprovação converteu-a oficialmente na Lei 13.415/2017,
alterando principalmente e substancialmente a Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases, principal legislação da educação brasileira,
sobre a qual passaremos a analisar alguns dos principais pontos nas próximas páginas.
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Documento E/C.12/BRA/2, entregue em 28 de janeiro de 2008.
Na origem desta desfocagem, poderá haver uma falha na forma de medição dos problemas sociais. Cf., por exemplo, Silver e Dowley, 2000.
Norma adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 2008, por meio da resolução A/RES/63/117, e que entrou em vigor na ordem jurídica
internacional no dia 5 de maio de 2013.
306 “Sem pesquisas, sem debate nem amadurecimento, bons propósitos podem comprometer seriamente todo o arcabouço legislativo relativo à educação. Tudo isso é,
obviamente, incompatível com a urgência das medidas provisórias”(Janot, 2016: 46).
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O artigo 1º da Lei 13.415/2017, trata da ampliação da carga horária do ensino médio de 800 para 1.400 horas, com a implantação do
ensino integral diário de quatro para sete horas. O aumento da carga horária e a consequente permanência do aluno na escola pode
se apresentar como uma modificação expressiva e positiva, quando acompanhada da oferta de ensino de qualidade.
Diante do panorama atual da educação brasileira, entretanto, nota-se que as escolas públicas, já apresentam significativos déficits
estruturais para o cumprimento da quantidade de horas previstas no currículo corrente: em cerca de 70% das mencionadas
instituições de ensino foram verificadas condições insatisfatórias (alta/média ocorrência), em termos de quantidade de professores;
o resultado foi de aproximadamente 80% para as deficiências relacionadas com a vulnerabilidade na segurança pessoal na área da
escola, a higiene e a limpeza das instalações sanitárias e o uso da biblioteca (TCU, 2014).
A respeito da qualidade do ensino no Brasil, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA (OCDE, 2016),
o desempenho das escolas públicas é inferior ao da rede privada, o qual, por sua vez, é menor que a média dos países da OCDE, nas
três esferas analisadas (ciências, matemática e leitura). Além disso, mais de 50% dos estudantes brasileiros “estão abaixo do nível 2
em ciências [matemática e leitura], patamar que a OCDE estabelece como necessário para que os jovens possam exercer plenamente
sua cidadania” (OCDE, 2016: 84).
Em virtude disso, faz-se mister destacar que o aumento do número de horas na escola pode acentuar as precariedades já existentes
na rede pública; ainda mais, caso se considere a aprovação, no final do ano de 2016, também pelo governo de Michel Temer, da
Emenda Constitucional 95/2016, que congelou o teto de gastos do governo federal em educação e saúde, além do aplicado em
políticas sociais.
A referida Emenda instituiu o novo regime fiscal da União e fixou os investimentos nos serviços públicos com base nos valores
despendidos em 2016, realizando uma projeção para os próximos 20 anos, período em que as aludidas despesas não poderão crescer
mais que a inflação medida anualmente, independentemente da arrecadação do país.
Salienta-se ainda que no artigo 1º da Lei 13.415/2017, consta a obrigatoriedade das escolas de já alcançarem a carga de 1.000 horas
nos próximos 5 anos. Em face das dificuldades que as escolas públicas terão em implantar tais mudanças, é possível que elas se
limitem a esse número, enquanto as instituições privadas aumentem de imediato para 1.400 horas, ampliando os desequilíbrio de
acesso à educação e às possibilidades que essa esfera apresenta.
Ainda nessa perspectiva, destaca-se a situação dos jovens e adultos que trabalham dia e necessitam do ensino noturno para concluir
seus estudos. Segundo os dados do Censo Escolar 2016 (INEP, 2017), 22,4% dos matriculados no ensino médio no Brasil (1,8 milhões)
estudam no período da noite. Sobre as particularidades dessa parcela significativa de estudantes e sua relação com o aumento do
número de horas na escola, não há explanação ou elucidação alguma na nova legislação.
Ato contínuo, nos moldes do artigo 4º da lei 13.415/2017, o novo currículo do ensino médio, que atualmente conta com 13 disciplinas
obrigatórias, se dividirá em duas partes: Uma primeira que será comum a todos os estudantes (contando com as disciplinas de
matemática, língua portuguesa e língua inglesa) e a outra que será segmentada no que a lei intitula “itinerários formativos”, quais
sejam: I- linguagens e suas tecnologias; II- matemática e suas tecnologias; III- ciências da natureza e suas tecnologias; IV- ciências
humanas e sociais aplicadas; V- formação técnica e profissional.
Os itinerários formativos serão escolhidos pelo próprio estudante a partir de seus interesses, o que pode dinamizar o processo de
aprendizagem e tornar o aluno o protagonista de sua história escolar. Contudo, também não está suficientemente inteligível na nova
legislação a obrigatoriedade da escola de ofertar todos os itinerários formativos ou de como exatamente irá executá-lo.
Ademais, também é silente na referida lei que introduziu as mudanças se haverá um possível acompanhamento psicopedagógico e
vocacional do educando, que o orientaria a realizar a escolha da profissão aos 13-14 anos (quando em média se inicia o ensino médio
no país) e por consequência do itinerário formativo a cursar.
Nesse ponto, cabe também tecer algumas considerações sobre a formação com ênfase técnica e profissional (um dos itinerários
formativos em destaque). Isso porque a experiência do ensino médio pode se apresentar vinculada à busca de profissionalização que
possibilite uma rápida entrada no mercado de trabalho, o que raramente contempla a preparação do aluno para a entrada na
universidade, descompasso que pode se acentuar, a depender do curso superior pretendido (Teixeira, 2011).
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no ano de 2015, o Brasil contava com mais de 2 milhões de
adolescentes entre 14-17 anos no mercado de trabalho (IBGE, 2016). Esses trabalhadores precoces, em sua grande maioria, são
advindos de famílias de renda mais baixa.
Contribuindo para o entendimento dessa questão, Demo (2012) defende a relevância do ensino técnico, mas afirma que o problema
está em encontrar um termo médio entre a expectativa de mercado, inevitável para as pessoas ganharem a vida, e a competência
humana.
A necessidade de um plano educacional que envolva as duas perspectivas - teórica e prática - é inclusive defendida no bojo da
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, segundo o qual a educação deve visar “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Também a própria Lei 9.394/1996, em seu artigo 22,
assevera que a educação básica tem a finalidade de assegurar ao aluno “a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
Avançando na lei 13.415/2017, o artigo 6º apresentou a permissão para contratar docentes com notório saber para ministrar
conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Desse modo, professores sem licenciatura na área que atuam
estarão autorizados para ministrar conteúdos no supracitado itinerário de formação técnica.
Nesse ponto, destaca-se a subjetividade da expressão "notório saber", que permite uma margem de interpretações muito ampla e
pode vir a justificar admissões de profissionais com menor qualificação e, por consequência, contratações menos onerosas,
desvalorizando a figura do professor. Incontestavelmente, os cursos técnicos também merecem profissionais com saberes que são
específicos da docência e que conheçam bem do multifacetado processo de ensino e aprendizagem.
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Ainda no ensejo das recentes alterações na lei 9.394/1996, em 26 de maio de 2017 foi publicado o Decreto 9.057, que alterou os
requisitos necessários à oferta do Ensino à Distância (EaD) no Brasil. Modificando as condições previamente estabelecidas, as
instituições de Ensino Superior foram autorizadas a ofertar graduação e pós-graduação exclusivamente via EaD, sem a exigência da
oferta de curso equivalente no modo presencial. Outrossim, também passou a ser permitido que as instituições de ensino ofereçam
educação superior na modalidade a distância independentemente da autorização prévia do Ministério da Educação.
Para além das questões supramencionadas, o Decreto inicialmente autorizou a ampliação do ensino à distância para alunos
matriculados nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) que estivessem privados da oferta de disciplinas obrigatórias do
currículo escolar. Contudo, 4 dias depois da publicação, o Ministério da Educação revogou oficialmente o trecho e republicou o
Decreto. Assim, o EaD para o ensino fundamental continuará sendo ofertado conforme já ocorria anteriormente, somente nos casos
elencados na legislação como “situações emergenciais”.
Diante do exposto, constata-se que, apesar das diversas modificações recentes, a LDB continua a carecer de detalhamentos e
explanações sobre a sua operacionalização. Ademais, percebe-se como as questões educacionais, em forma de sucessivas
reestruturações curriculares, dialogam com os processos políticos que estão a ocorrer no país.

4. O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA SOCIOECONÔMICA
Antes da exposição dos dados relacionados com o processo brasileiro de convergência socioeconômica, considera-se necessário
definir o que se entende por desenvolvimento no presente trabalho; nesse sentido, utilizar-se-á a abordagem elaborada por Amartya
Sen e denominada “capabilities”, base das análises de desenvolvimento humano realizadas pela ONU, segundo a qual o principal
objetivo do desenvolvimento é a expansão da liberdade das pessoas, em termos de “pobreza, tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligência nos serviços públicos, intolerância ou interferência excessiva de Estados
repressivos” (Sen, 1989: 18).
Assim, a abordagem denominada “capabilities” não se limita a explicar o desenvolvimento por meio de aumentos da produção de
recursos econômicos, mas também contempla a expansão da participação das pessoas no próprio processo de
desenvolvimento/produtivo (Volpi, 1994). A respeito do ser humano ser o principal objetivo do desenvolvimento, Sen acrescenta:
“Human beings are the agents, beneficiaries and adjudicators of progress, but they also happen to be the primary means of all
production. This dual role of human beings provides a rich ground for confusion of ends and means in planning and policy-making.
Indeed, it can - and frequently does – take the form of focusing on production and prosperity as the essence of progress, treating
people as the means through which that productive progress is brought about (rather than seeing the lives of people as the ultimate
concern and treating production and prosperity merely as means to those lives)” (Sen, 1989: 41).
Considerando alguns dos mais relevantes aspectos comtemplados por esta abordagem, o presente trabalho analisará dois tipos de
âmbito de inclusão/exclusão socioeconômica, aquele da geração de recursos econômicos e o da educação307.
4.1. Educação
De acordo com ONU, em 2013, o número médio de anos de instrução dos adultos no Brasil era de cerca de 7,2 anos; durante o
período 2000-2013, o mencionado indicador apresentou uma variação de +29%. Portanto, utilizando a classificação da International
Standard Classification of Education (ISCED) da UNESCO308, pode-se dizer que, atualmente, o nível médio de instrução no país ainda
é inferior à conclusão do Lower secondary level of education (ISCED 2).
A propósito do nível de assimetria entre as macrorregiões brasileiras consideradas 309, na esfera do número médio de anos de estudo
das pessoas com 25 anos ou mais, é possível constatar uma leve diminuição da disparidade entre essas cinco áreas durante o período
2001-2014 (Quadro 1); contudo, com a presença de elevação do nível de divergência entre os anos 2001 e 2008, em grande medida
influenciada pelo desempenho do território Norte do país. As regiões Nordeste e Norte foram as que apresentaram as maiores
variações entre os anos 2001 e 2014, todavia, em diferentes direções: Nordeste +0,07 e Norte -0,06 pontos.
Quadro 1: Média de anos de estudo de pessoas com 25 anos ou mais, por macro região do Brasil (2001, 2008 e 2014, Brasil = 1)
Região
2001
2008
Centro-oeste
1,02
1,04
Norte
1,00
0,93
Nordeste
0,75
0,81
Sul
1,05
1,06
Sudeste
1,12
1,10
Brasil
1
1
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do IPEA

2014
1,04
0,94
0,82
1,04
1,09
1

Enquanto nos países desenvolvidos a atenção, em termos de incrementos na esfera da instrução, está atualmente voltada para o
nível terciário (UE, 2010)310, o Brasil ainda está combatendo as suas elevadas taxas de analfabetismo: segundo os dados do Instituto
307

Apesar da importância dos elevados níveis de desigualdade existentes no Brasil, em termos de distribuição do produto, para a promoção da liberdade das pessoas no
referido país, o presente trabalho não tratará de tal questão por conta dos limites concernentes a sua dimensão.
308 As faixas da ISCED corresponderiam aos seguintes níveis brasileiros de educação:
ISCED 0 (Pré-primary level of education) = Creche e Pré-escola
ISCED 1 (Primary level of education) = Ensino fundamental do 1º ao 5º ano
ISCED 2 (Lower secondary level of education)= Ensino fundamental do 6º ao 9ºano
ISCED 3 (Upper secondary level of education) = Ensino médio
309 As cinco macrorregiões brasileiras são compostas pelos seguintes territórios: Centro-oeste - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; NordesteAlagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe; Norte – Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins;
Sudeste - Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; Sul – Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
310 No caso da instrução terciária, no Brasil “(...) entre 2007 e 2009, a proporção de pessoas de 25 a 64 anos com a educação terciária concluída aumentou apenas 1 ponto
percentual (indo para 11%) – uma taxa mais baixa do que a média dos países da OCDE. Entretanto, dado o tamanho da população do país, isto significa, em números
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo nacional entre pessoas com 15 anos ou mais, passou de 12,4%
para 8,3% no período 2001-2014.
Quanto ao resultado das macrorregiões analisadas, a tendência de redução da mencionada taxa é confirmada em todas elas, tanto
entre os anos 2001-2007 (exceto no território Norte) quanto naqueles sucessivos; o grau de assimetria entre elas também diminuiu,
apesar de ainda ser considerada bastante substancial: a taxa de analfabetismo no Nordeste era de 16,6% em 2014. Em 2011, essa
região concentrava mais da metade dos analfabetos do país (IBGE, 2012).
Ao analisar os níveis de coesão socioeconômica na América Latina, é fundamental considerar a atuação da estrutura sociopolítica
local ao longo da história, dada a complexidade e a importância da mencionada estrutura para o próprio processo (Furtado, 1974).
Segundo o United Nations Development Programme (UNDP):
“(...) in the end unequal societies - democratic or not - are societies where power is more concentrated in the hands of elites, so it is
not surprising that economic and political institutions work in their favour. A study of attitudes towards education among Brazilian
elites during the 1990s found that elites were often reluctant to broaden education opportunities on the grounds that educated
workers would be more difficult to manage. Government policy-makers worried that a more expensive labour force would reduce
the country’s comparative advantage in labour-intensive goods. Such thinking impedes human development (...)” (UNDP, 2010: 73).
Todavia, o remodelamento do processo de globalização ocorrido nos últimos anos, acentuou a importância da instrução dos
trabalhadores para o aumento da produtividade das empresas, inclusive no Brasil.
Diante desse contexto, ressalta-se que as análises sobre as oportunidades no âmbito da educação, entendidas como expansão da
liberdade das pessoas, contemplam outros aspectos além da quantidade de anos de instrução, enquanto
“(...) the literacy must go beyond the process of learning the skills of reading, writing and arithmetic, and contribute to the ‘liberation
of man’ and to his full development: thus conceived, literacy creates the conditions for the acquisition of a critical consciousness of
the contradictions of society in which man lives and of its aims; it also stimulates initiative and his participation in the creation of
projects capable of acting upon the world, of transforming it, and of defining the aims of an authentic human development. It should
open the way to a mastery of techniques and human relations” (Bataille, 1976 in UNESCO, 2004: 154).
Como mencionado anteriormente, em 2015, a maior parte dos estudantes brasileiros apresentaram resultados em leitura, ciências
e matemática, inferiores aos patamares mínimos estabelecidos pela OCDE para o exercício pleno da cidadania, ou seja, o nível 2
(OCDE, 2016: 84). Ademais, no mesmo ano, o grau de assimetria entre as regiões brasileiras se é demonstrado bastante acentuado:
enquanto a média nacional de estudantes com resultados inferiores ao nível 2 em leitura foi de cerca de 51%, na região Nordeste e
Norte a referida quota foi, respectivamente, de 62% e 57%; essas duas macroáreas também tiveram os piores resultados na avaliação
realizada em 2009 (INEP, 2010).
A importância da educação para sociedade também contempla aspectos econômicos, enquanto associada, inclusive, ao desempenho
da produtividade das pessoas. Para uma melhor análise dessa relação no Brasil, mais especificamente, ressalta-se a importância de
se considerar o comportamento da estrutura socioeconômica ali presente.
4.2. Recursos econômicos
Como mencionado anteriormente, a geração de recursos econômicos é um dos meios para a promoção do desenvolvimento
socioeconômico, mesmo quando esse é entendido como ampliação de liberdade das pessoas.
De acordo com os dados do Banco Mundial sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) per capita brasileiro nos últimos anos
(Figura 1), o crescimento médio anual do mencionado indicador nos períodos 2000-2008 e 2009-2015 foi, respectivamente, de +
2,3% e + 0,9%, com o pior resultado sendo atribuído ao ano de 2015 (- 4,6%).

Figura 1: Taxa de crescimento do PIB per capita Brasileiro (%, 2000-2015)
Fonte: Banco Mundial

absolutos, mais de 10 milhões de pessoas. Desse modo, o Brasil possui 4,1% do total da população com educação terciária dos países da OCDE e do G20, representando o
7ª maior percentual entre os 40 países com dados disponíveis. Contudo, como o Brasil possui níveis de conclusão da educação terciária menor do que a média da OCDE,
se os baixos níveis de conclusão desse nível educacional forem mantidos na população entre 25 e 34 anos, a proporção de adultos com educação terciária poderá ficar
bem atrás dos países da OCDE” (OCDE, 2016: 4).
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A volatilidade dos resultados econômicos brasileiros se deve, entre outras coisas, às mudanças estruturais que aconteceram no país
nas últimas décadas, em termos de aumento das exportações de produtos primários 311 e de “elevação generalizada no grau de
concentração das atividades econômicas de baixo valor adicionado” (IPEA, 2012: 15).
A indisponibilidade de dados mais recentes limita a análise do presente trabalho sobre as assimetrias regionais no Brasil, em termos
de PIB per capita, ao período 2000-2011. Ainda assim, é possível constatar a existência de uma tendência de redução nas assimetrias
entre os cinco territórios analisados durante os anos 2000 e 2007, contudo, no período posterior, a referida tendência não é
confirmada (Quadro 2).
Quadro 2: PIB per capita por macro região do Brasil - R$ de 2010 (mil) (2000, 2007 e 2011, Brasil = 1)
2000
2007
Centro-oeste
1,21
1,26
Nordeste
0,46
0,47
Norte
0,60
0,66
Sudeste
1,33
1,31
Sul
1,17
1,16
Brasil
1
1
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do IPEA

2011
1,29
0,48
0,64
1,32
1,13
1

Portanto, apesar das melhorias apresentadas pelas regiões Norte e Nordeste do país, o mencionado resultado “não permite que se
afirme categoricamente a existência de um processo de convergência de rendas per capita no país (…). A velocidade da convergência
tem se mostrado muito lenta” (IPEA, 2017: 49).
A respeito do nível de produtividade do trabalho, esse “constitui um dos indicadores sínteses do desempenho do desenvolvimento
das atividades econômicas. Quanto mais rápido o avanço da produtividade, mais intenso tende a ser o nível de crescimento
econômico sustentado” (IPEA, 2012: 2).
Quanto ao nível de produtividade do trabalho no Brasil, durante o período 2003-2013, o mencionado indicador apresentou um
incremento médio anual de cerca de 2,1%: entre os anos 2008 e 2010, a taxa de produtividade foi de 2,5%, enquanto que para os
anos posteriores (2011-2013), o resultado atribuído foi de 1,9% (IPEA, 2014).
Em relação ao desempenho dos territórios brasileiros no âmbito da produtividade do trabalho, a região Nordeste apresentou o pior
resultado em todo o período analisado (1985-2002); ademais, considera-se oportuno ressaltar o fato de o mencionado desempenho
não ter apresentado significativas alterações durante os anos considerados.
A propósito das outras macroáreas, as dinâmicas nas quais estavam inseridas as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, fizeram sim que
os níveis de produtividade do trabalho convergissem e chegassem a um patamar muito parecido em 2002; contudo, abaixo do
resultado alcançado pela região sudeste (Galeano; Mata, 2009).
De acordo com a análise efetuada pelo IPEA (2014) sobre o comportamento da produtividade nas macrorregiões brasileiras,
constatou-se que as discrepâncias territoriais existentes entre os seus níveis de produtividade e de PIB per capita são influenciadas
por fatores, entre os quais: taxa de ocupação, maior presença nas localidades da indústria extrativa mineral e/ou de setores mais
dinâmicos e mais intensivos em capital (e pouco intensivos em mão de obra). Na região Norte, os referidos setores “tendem a elevar
os níveis médios de produtividade da indústria em estados como o Amazonas” (IPEA, 2014: 165).
No caso do Centro-Oeste, os incrementos, em termos tanto de PIB per capita quanto de produtividade, devem-se em grande medida
à expansão do agrobusiness ocorrida no mencionado território nos últimos anos (Correa; Figueiredo, 2006).
Apesar de não se dispor de dados concernentes à produtividade das macrorregiões brasileiras no período pós-2008, sabe-se que
“quando o crescimento do PIB diminui de intensidade, nota-se um menor crescimento da produtividade do trabalho” (IPEA, 2014:
117).
Quanto os aspectos estruturais que influenciaram a redução dos ganhos de produtividade da mão de obra no Brasil entre os anos
2003 e 2013, evidencia-se a elevada significância do lento crescimento do capital por trabalhador ocorrido nas últimas décadas (IPEA,
2014). Ademais:
“Para as empresas, o principal obstáculo ao crescimento da sua produtividade é a baixa qualificação da mão de obra, fator ressaltado
por 67% delas (...). Apesar da constatação desse problema de qualificação, recorrentemente citado no debate econômico recente,
vale ressaltar que, em termos quantitativos, a escolaridade média do trabalhador brasileiro tem crescido de forma consistente nas
últimas décadas. Muito provavelmente, essa escassez de mão de obra qualificada está relacionada (...) com a própria qualidade da
educação. Questões relativas à qualidade podem explicar porque a percepção de baixa qualificação convive com o aumento dos anos
de estudo” (IPEA, 2014: 330-331).
Considerando o que foi exposto, é possível constatar alguns dos grandes desafios estruturais do Brasil, parte deles acentuados pela
atual crise econômica, no processo de expansão e convergência do nível de liberdade das pessoas, no âmbito da geração de recursos
econômicos e da educação. De modo mais específico, verificou-se que: não é possível afirmar categoricamente a existência de um
processo de convergência econômica (PIB per capita) e

311

“Diversos fatores concorreram para o bom desempenho da economia brasileira nos anos 2000. Em primeiro lugar, foi fundamental um cenário internacional favorável
ao crescimento, cenário este especialmente favorável para os países em desenvolvimento exportadores de commodities. O crescimento da demanda e a elevação dos
preços internacionais das commodities, [foi] em grande medida impulsionados pelo crescimento da China (...). A elevada rentabilidade das exportações de commodities
teve, no entanto, efeitos importantes sobre a composição da pauta de exportações brasileira, que ficou muito mais dependente de produtos primários, e, muito
provavelmente, sobre a composição do próprio investimento privado no Brasil, que se concentrou em segmentos tradicionais (...) a participação das commodities na nossa
pauta de exportações cresceu de menos 37% para mais de 53%, entre 2000 e 2011. Se somarmos a isso as exportações de petróleo, que eram 5% da pauta e passaram a
representar cerca de 14%, mais de 65% da pauta de exportações brasileira, em 2011, era composta de produtos primários” (IPEA, 2017: 17-18).

972

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
de anos de instrução dos adultos no país; a ampliação desse último aspecto (anos de instrução) não garantiu aos alunos brasileiros a
obtenção de patamares mínimos, como aqueles estabelecidos pela OCDE, para o exercício pleno da cidadania e, segundo as empresas
analisadas, de efetivas melhorias de produtividade.
Aos mencionados desafios, acrescenta-se: a elevada volatilidade dos resultados econômicos da nação nos últimos anos; o acentuado
nível de instabilidade política no país; o congelamento dos investimentos em áreas estratégicas como a educação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face de um contexto sociopolítico bastante instável, as estruturas curriculares brasileiras têm sofrido diversas modificações nos
últimos anos. Analisando as expressivas reformulações na Lei 9896/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, percebeuse que novas perspectivas sobre o Ensino Básico têm sido delineadas, a partir das quais foi possível destacar alguns dos desafios que
ainda se impõem para sua materialização.
Nesse contexto, este artigo apresentou pontos de incongruência ou questões ainda pouco nítidas nas referidas alterações legislativas,
oportunizando assim algumas considerações acerca da relação entre as mudanças curriculares e a democratização do ensino no país,
entre as quais, destacaram-se: a ampliação da carga horária do ensino médio de 800 para 1.400 horas, com a implantação do ensino
integral diário de quatro para sete horas, e o advento da Emenda Constitucional 95/2016, que congelou o teto de gastos do governo
federal em educação pelos próximos 20 anos.
Quanto às modificações ocorridas ao longo do processo de expansão e convergência do nível de liberdade das pessoas, verificou-se
que, no Brasil, não é possível afirmar a existência de um efetivo processo de convergência no âmbito da geração de recursos
econômicos e da educação, verificável tanto no período anterior quanto posterior ao ano de 2008. Ademais, que a ampliação dos
anos de instrução dos brasileiros não foi acompanhada de um nível qualitativo tal que garanta a obtenção de capacidades para o
exercício pleno da cidadania, o que se reflete, inclusive, nas lacunas inerentes aos incrementos da produtividade do trabalho.
A materialização da forma “por alto” com a qual o país trata aspectos tão significativos como a educação, é verificável, inclusive, por
meio da resposta da nação aos compromissos internacionais assumidos. Portanto, pode-se dizer que é uma objetivação de pactos
nacionais não assumidos, em termos de um efetivo processo ampliação das capacidades da maior parte dos cidadãos do país.
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ABSTRACT
Higher education institutions located in low density regions are particularly vulnerable do demographic trends. In Portugal, a
shrinking and older population have significantly reduced demand for higher education, albeit higher participation rates. Applicants
have fallen by around forty percent relatively to the peak observed in the mid nineties. Inland institutions are now struggling to
attract students from the more populous areas. Besides the obvious efficiency problems resulting from excess capacity, there are
also regional convergence and development consequences. Geographically balanced higher education systems have many social and
economic advantages, reducing asymmetries in both access to further education and in regional stocks of human capital. In an
attempt to reverse the demographic effects and increase demand for places offered by institutions located in interior regions, the
Portuguese government implemented in 2014 the policy of funding non-local students who choose to enroll in one of such
institutions. In this study, we assess the progress and impact of this strategy, its effects on the allocation of places in higher education,
and reflect on alternative ways of enhancing the benefits of strategies designed to attract more students to higher education
institutions located in low density regions.
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ABSTRACT
During the last decades, the question of attributing value to assets related with Intellectual Capital has been discussed and it is
recognized that many of the resources of Intellectual Capital do not satisfy the notion of asset or its recognition. This paper presents
a systematization of some of the common points of the main references used to assess the entities' ability to learn, change and
improve. We choose the essay, since it is essentially presented a reflection on how the common points of these references later
influenced other systems, such as those of quality certification and management, which passed, with the advent of New Public
Management, to integrate the management practices from the private sector entities in to the regional public administration The
non-recognition of these Intellectual Capital resources in the Financial Statements, leads to two kinds of issues: the fact that Financial
Reporting practices do not incorporate all the assets, conducts to a mismatch between the real value and the book value, that
becomes more visible in entities that concentrate their competitive advantages in intangible resources - a situation verified in the
public sector; on the other hand, the information that is traditionally presented in the Financial Statements does not contain data of
an intellectual nature, and therefore does not meet the information needs of its stakeholders. This state of affairs could be changed
at a time when it is considered the introduction of a new Accounting Standardization System in Public Administration.
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ABSTRACT
The development of each person, assessed by the enlargement of freedom (Sen, 1999), cannot be detached from the development
of the places and networks where he or she is embedded (Castells, 2012). Those humanized places and networks have different
conceptualizations. There are markets that promote efficiency and loyalties that keep resilience (Hirshman, 1970); there are
governances that claim, negotiate and fight for their supporters (Furtado, 1967); companies that innovate and compete (Schumpeter,
1934); and stakeholders that defend and conquer all sort of property rights (Gray et al. 1995). The common reference where these
processes take place is the space at different scales (Castells, 2012) and, as pointed out by Williams (2013), spatial justice is the
analytical framework that makes space a central category for understanding different levels of development. There are quite a few
authors working in the concept of spatial justice but mainly within urban areas. David Harvey (2005) argues that the city is the
construct of the society and the outcome of the allocation of the capital surplus. Henri Lefebvre, 1991, and Edward Soja (2009, 2010),
following the idea of consequential geography, add that the city is shaped by the society but society is also transformed by the city.
Manuel Castells (2012) explains that the main driver of major cities is Real Estate associated with finance and construction, and being
so, the issue of spatial justice reinforces itself by increasing urbanization since most of growth seems to go to land owners that benefit
from urban land rents and financial profits. Nuno Martins (2013) explains that justice can be seen in terms of a “criterion” and of a
“space” to which this criterion is applied. The criterion can be accessibility (Rawls, 1971), capability (Sen, 1992) or both, generating
four situations from their combination: low accessibility and low capability (poverty); low accessibility and high capability
(exploitation); high accessibility and low capability (dependency); and high accessibility and high capability (development) (Dentinho,
2012, 2014, 2017). The aim of this paper is to understand how unilateral transferences between regions influences urban
concentration and regional development in South Asia. In the first part, we estimate the Zipf’s Curve for each one and for all countries
in South Asia and my mapping the cities according to their relation to the estimated curves a further analysis serves to identify
detached, border and abandoned regions. The relation between spatial justice and conflict is explored.
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ABSTRACT
The research reported in this article aims at identifying the location factors of foreign investment within the framework of the classical
and current theories of location of economic activities. It is then pursued a statistical survey in order to identify the representativeness
of each of these factors in Portuguese regions, through the analysis of concrete examples of investments pursued along the last ten
years. The underlying location reasons are finally discussed, together with the analysis of their efficiency and impacts on regional
development, and how they trigger and are modeled by regional policies, within the scope of the increasing globalization. Foreign
investment in regions is beneficial for both parts. It engenders development advantages for regions, through a more efficient use of
its natural, socioeconomic, institutional and human resources, supporting its economic development and social integration, and
strengthening its competitive advantages. Investors (and especially big multinational firms) also benefit from low cost resources or
from markets to clear their products and services. In the current research the factors that explain location decisions of big
multinational firms are first identified from a theoretical standpoint. They include shipping costs, workmanship costs, agglomeration
or dis-agglomeration forces, further considering transaction costs, tariffs and other transaction-inhibiting factors, and vertical
investments in regional or local production chains, as well as the need to widespread risk, thus investing in different locations. The
recent LOF (liabilities of foreign) theory founds on the ability to settle better businesses than the domestic rivals, what entails a deep
embedment of multinational firms into knowledge, know-how, organization, and relation to local governance structures. The OLI
(ownership, location and internalization) theory explains location according to the advantages that result from firms´ tangible and
intangible resources (machines, technology, know-how and abilities), which by their turn trigger exports (lower production and
shipping costs, favorable institutional and political environments, among others), and internalization (that support the development
of firms´ indoor operations instead of resorting to external services). Joining together the two latter theories lead to the identification
of three main factors that duly explain foreign investment location: location choices, the parent-firm, and the dyadic relation between
the parent-firm and the location (that strictly relates to their geographical and cultural distance) This analysis is then applied to
multinational investments in Portuguese regions along the last ten years, discussing how public policies have supported the attraction
of multinational firms, and what consequences they have engendered for regional development.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um modelo de negócio aplicado à criação de uma Biblioteca de Moda na área
sustentabilidade e no âmbito da inovação social e economia criativa colaborativa. Portanto, é um projeto empresarial sustentável. O
modelo de negócio sustentável (SBM) apresenta uma abordagem inovadora para incorporar a sustentabilidade no propósito de
negócios e processos. Servirá como um driver chave com vantagem competitiva. Ele é importante na condução e execução economia
criativa colaborativa e na inovação social para a sustentabilidade. Pode ajudar a incorporar a sustentabilidade em processos e fins
comerciais. O modelo de negócio sustentável considera uma ampla gama de interesses das partes interessadas, destacando-se o
meio ambiente e a sociedade/comunidade. O projeto assenta na metodologia da economia circular com foco na economia criativa
colaborativa. Através do projeto procura-se a otimização e promoção das roupas criadas pelos estudantes da Licenciatura e Mestrado
em Design de Moda na Universidade da Beira Interior. Assim o projeto visa a divulgação das criações dos estudantes através de website e a utilização das roupas que estão armazenada na UBI, com acessos, via empréstimos, para a comunidade. A Biblioteca de Moda
também irá promover workshops de upcycling com os alunos e de guarda-roupa inteligente, consultoria de estilo, biótipo corporal
com a comunidade. A biblioteca de Moda será um modelo piloto prático replicável, com prestação de serviços e ecoeficientes. A
Biblioteca de Moda consiste num projeto inovador assente num modelo de negócio piloto, prático, replicável, com prestação de
serviços, ecoeficientes e sustentável.
Palavras-chave: Economia criativa colaborativa, Inovação social, Biblioteca de Moda, Modelo de negócio sustentável

ABSTRACT
This work has as objective the development of a business model applied to the creation of a Fashion Library in the area of
sustainability within the framework of social innovation and collaborative creative economy. Therefore, it is a sustainable
entrepreneurial project. The sustainable business model (SBM) presents an innovative approach to consider embed sustainability
into business purpose and processes, and serve as a key driver to competitive advantage. It is important in driving and implementing
collaborative creative economy and social innovation for sustainability and can help embed sustainability into business purpose and
processes. Sustainable business model considers a wide range of stakeholder interests, standing out environment and
society/community. The project is based on the methodology of the circular economy with a focus on collaborative creative economy.
Through the project search optimization and promotion of clothes created by students of master’s degree in Fashion Design at the
University of Beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal. The project aims at the dissemination of fashion creations of students through a
site using of clothes that are stored in UBI, with access via loans to the community. The Fashion Library will also promote workshops
on upcycling with students and on smart wardrobe, style consulting and body biotype with community. The Fashion Library will be a
practical replicable pilot model with eco-efficient services. The Fashion Library consists of an innovative project based on a practical,
replicable business model pilot, with a sustainable and eco-efficient service delivery.
Keywords: Collaborative creative economy, Fashion library, Social innovation, Sustainable business model.

1. INTRODUCTION
This article is part of a PhD research in Fashion Design at the University of Beira Interior in association with the University of Minho,
in the area of sustainability, in the context of social innovation, focusing on the creative collaborative economy. This article aims to
define and situate the importance of collaborative creative economy within the framework of sustainability through a literature
review. To this end, talks about the emergence of the concept of sustainable development consecrated in the International
Conference known as ECO-92, in which authorities around the world have signed the understanding of the limitation of the planet's
natural resources in the pursuit of a development process more and more intense and extended to a global population that had
grown about six times in a century. ECO-92 guidelines pointed to the necessity of profound technological changes in production
systems and consumption of goods and services, parallel to great efforts in the field of re-education for a new era. The article
highlights some conceptual advances in the field of collaborative consumption in the fashion industry, considered the world's most
polluting, capable of changing procedures and create new mentalities through social innovation. The article emphasizes the role of
circular economy essential to sustainable feedback process of production and consumption of products. It introduces a new business
model developed by the author entitled "Exponential System Project for Sustainability in Fashion Design" articulated with the
methodology of product-service system (PSS).

2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The concept of sustainable development has been used since 1987 by the World Commission on Environment and Development of
United Nations with the publication of the report "Our Common Future", through the so-called Brundtland Commission that thus
defined: "a development that aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs" Venzzoli (2010:20).
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The term sustainable development was consecrated in the International Meeting on the Environment, convened by the United
Nations, on (Eco-92), held in Rio de Janeiro, Brazil, 1992, constituting a strategic step for the survival of life on the planet.
The conference endorses the fundamental concept of sustainable development, which combines economic and material progress
without compromising the needs of future generations.
The last Climate Conference took place in 2015, in Paris (COP21), ratified then China and United States on September 04 and 05 of
2016 at the G-20 Meeting carried out in Beijing, China. This agreement prioritized the world commitment to avoid global warming,
keeping the temperature at a maximum of 1.5°C over the observed before the industrial age. Vezzoli (2010:24) cites the main types
of environmental impacts:
• “Global warming (greenhouse effect);
• Reduction of the ozone layer;
• Eutrophication;
• Acidification;
• Pollution;
• Toxic emissions;
• Accumulation of waste”.
The sustainable development is a global challenge, with local initiatives, with a view to reducing the effects of environmental impacts
arising from new economic opportunities capable of promoting a change in the use of finite resources of the planet, in order to house
the next generation.
According to Fletcher and Grose (2011:100) "the starting point for an innovation towards sustainability is trying to decouple the
business success of the relentless expansion of material consumption, seeking to minimize the depletion of resources, the pollution
and the associated effects, such as the climate change."
Sustainable development requires, in short, an urgent overhaul of the current patterns of production and consumption in order to
achieve greater social, economic and environmental equity through new business models.

3. COLLABORATIVE CREATIVE ECONOMY
The term creative economy in this article is used by the fact that Fashion Design is classified by UNCTAD (2010) as an integral part of
the creative industries. Creative economy means activities that are related to creativity as intangible added value in the production
of goods and services. They can be, as well as creative, collaborative, too.
The creative economy interconnects with collaborative economy, also known as sharing economy. For Santos (2008:56) "the Creative
Economy is based on creativity based on connectivity and linked by collaboration of services". Botsman and Rogers (2011) follow the
same line, with respect to collaborative consumption associated with the creative economy: goods and services are shared with or
without money brokering, rental, exchange, loan, and donation, through digital networks or in physical spaces.
For Deheinzelin (2012:13), one of the pioneers in using these terms linked "intangible resources as culture, knowledge and
experience, are infinite and multiplied by the use. They can represent an economy of abundance, based on models of collaboration."
Another author, Reis (2008:24), treats the subject: "the creative economy comprises sectors and processes that have as input
creativity, especially culture, to locally generate and globally distribute goods and services with symbolic and economic value."
The circular economy is another methodological concept which also comprises the collaborative economy in their different areas:
"collaborative production (to facilitate the design and production of material goods through bricolage, fablabs and marketspaces),
collaborative consumption (exchange networks, rentals, loans, donations or exchange of goods and services), and collaborative
development" (Circular Europe Network, s. d:22).

4. CIRCULAR ECONOMY AND COLLABORATIVE CREATIVE ECONOMY
The circular economy is being associated with the collaborative economy.
The concept of circular economy was created by Ellen MacArthur Foundation, founded in 2010 in the United Kingdom. In 2012,
published the report "towards the circular economy: economic and business rationale for accelerated transition". During the same
year, the European Commission published the "Declaration for a Europe efficient in resource utilization", which addresses the need
for their countries to change to a regenerative circular economy. In 2015 the European Commission launched the "circular economy
package". According to Circular Europe Network (s. d:9), "the concept of circular economy refers not only to recycling, but also to the
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) and goes beyond the problems of waste; that is, the circular economy implies a closed cycle
management. This means that all the natural resources, energy and raw-materials, shall be reduced in production and that its use
and reuse should be optimized.
Thus, the circular economy aims to find a new economic paradigm that integrates environmental concerns and opens the way for
new, more sustainable business models, with or without financial intermediation.
In 2016 the Commission has launched "The future of the EU collaborative economy — Using scenarios to explore future implications
for employment", which recognizes the potential of collaborative economy in creating new sources of income, offering benefits for
consumers through new business, by temporary use of goods and services, such as accommodation, sharing of cars, bicycles,
televisions, lawn mowers, drills, appliances, clothes among others Bock et al (2016).
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"Companies are moving towards providing services with their products rather than selling them, and business models based on online
platforms, once called ' collaborative economy ', are becoming mainstream". Bock et al. (2016:16).
To Botsman and Rogers (2010) the collaborative consumption is divided into three systems: product service systems (SSP),
redistribution markets and the collaborative lifestyles.
The collaborative economy also includes non-profit activities for public and social innovation services, such as social cohesion,
common property, and collective benefits. Responsibility and sense of community, as far as sharing and solidarity, are regarded as
common values related to environmental sustainability.

5. NEW COLLABORATIVE BUSINESS MODELS IN FASHION
New business models have emerged lately related to sustainability such as the share of clothing, fashion libraries and clothing
exchange fairs.
The concept of shared wardrobe is increasingly gaining followers in several countries. In English it's called Fashion Library, in Spain it
is used the name Ropateca, in Brazil either Modateca, or Roupateca are common names. In Portugal, for the moment, still there is
no history found.
In Italy, in Milan and Brescia, the company EGO, Ecological Wardrobe Organizzato, also follows the eco-concept for shared fashion
products, Vezzoli (2010). EGO offers 365 different clothing pieces per year, with eight styles ranging from classic to casual, romantic,
diva, dandy, ethnic sports and technical. There are two collections a year: a fall/winter and spring/summer. Each with 120 pieces.
Registered customers go to EGO once a week and are entitled to a look for every day of the week. The monthly value is 86 euros per
month plus an annual subscription of 89 euros. Customers do not need washing and ironing the clothes before returning them. In
Germany, in Hamburg, the Kleiderei follows the same concept of sustainability, with the shared use. Customers buy a 14 euros
monthly ticket and customers can borrow a couple pieces of clothing a month. The clothes must then be returned clean, after seven
days. The slogan of the store is: “lend as if to a friend”. Customers can try out new styles and quality clothes with low prices.
In Amsterdam, in the Netherlands, one of the best-known Fashion Libraries is Lena store in which customers make a subscription
worth 19.95 euros monthly, and have at their disposal high quality and vintage clothing of famous and ecological brands. The slogan
is "Collect moments, not things." The clothes should be delivered clean. The store receives donations of clothes in good condition.
In Copenhagen, the Fashion Library Resecond was inaugurated in 2012. It has about 200 members and can change their own dresses
having a stock of around 300 pieces. Those who are interested pay for six months 600 Danish kroner. To become a member it is
required to bring clothes in order to contribute to the stock of the library.
In Helsínqui in Finland the Fashion Library was founded in 2011 and has 750 clothes, being most of Finnish fashion designers. Today
it has about 100 members. This library offers three types of associations, ranging from 160 to 460 Euros for a period of six months,
Pedersen, et al., (2015).
In Brazil, in Sao Paulo, the House of Bubbles follows the same concept of library of clothes, who preferred to call "Roupateca". The
space has more than 100 clothes and accessories. There are Brazilian brands like Animale, Cris Barros, Le Lis Blanc, Osklen and
Reinaldo Lourenço, and international brands, like Comptoir des Cotonniers, Cristian Dior and Zadig & Voltaire. Works by subscription,
in the amount of 100, 200 or 300 reals (approximately 23, 46 and 67 euros); clients can withdraw from one to six pieces at a time,
and these must be returned clean within 10 days. The space also features self-service laundry.
In Barcelona, Spain, the Ropateca, with the same concept, is located in the Raval district. The space has 400 pieces of clothing and
different accessories. It has vintage style, contemporary, for parties and casual use for all season’s clothes. Associated customers pay
a 15 euros value. They can take three pieces of clothing per month. In this case, must also bring clean clothes. They have the option
to pay 20 euros and do not need to give clothes clean. Another alternative is to pay 5 euros and rent one piece per week.
According to Botsman and Rogers (2011), regardless the kind of return, the redistribution market aims to stimulate reuse, reducing
waste significantly. The optimization and the reuse of consumer goods, as clothing, increases the life of the product thus reducing
the waste in landfills.

6. SUSTAINABLE BUSINESS MODEL (SBM)
According to Vezzoli (2010:55), a Sustainable Business Model (SBM) of product-service (Product-Service System PSS) consists in the
introduction of the innovation of subsystems and is the "result of an innovative strategy that shifts the centre of business from the
sale of products to offer them and services systems that, together, can satisfy specific demands".
This supports the business model of Exponential System Design for Sustainability in Fashion Design, being a part of the empirical
research, with a local application in Covilhã, Portugal, with the provision of collaborative and sustainable eco-efficient services in
fashion products, which can be reproduced entirely on partially, in other places and contexts, adopting for that the modularity as
adaptive feature. So it is Re-thinking, Re-designing, Re-educate, Reduce, Reuse, and, in addition, share and preserve the work of
students of 1st Cycle and master’s degrees in Fashion Design at the University of Beira Interior (UBI), in an exponential system that
will enable to make progress in all dimensions of human, social, ecological, economic, environmental and educational character.
According to Bock et al (2016), education is seen as having a main significance in contributing to the development of a dynamic open
system that interacts with society. To Manzini (2008:96) it is of major interest to "participate in building shared visions and scenarios
and combining existing products and services to support the specific creative community".
Exponential system design for sustainability in fashion design.
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Figure1: Exponential System Design for sustainability in fashion design.
Source: Author, Solange Fernandes, 2017

The aim of this project is to create exponential systems innovations in the method of production with a view to socio-environmental
valuation of goods and services (PSS). This will be brought to effect through systems interconnections that generate other systems,
fed with radical innovations guided by the concept of sustainability. The approach will have a holistic method with eco-efficient
service delivery and the promotion of students ' interaction with the community via the product-service system (PSS).
As you can see in Figure 1, the exponential system design in Fashion Design proposes an intervention and the interaction of the
Fashion Design courses in (UBI) with the community. Since it is the case of a new model of production and consumption needs to be
behavioural change of community. For that, we need to re-educate students and society to adopt the requirements of sustainability.
We need to encourage students to use the circular methodology in the new collections and encourage the community to join the
new models of consumption of fashion products, without owning them.
The promotion of social innovation plays a key role in the accession of the students and community to new challenges of circular
economy. For this, we organized in UBI the Global Fashion Revolution Movement with the goals of raising awareness and enhance
the actions directed to the conscientious consumption
Fashion Revolution is an international movement created after the collapse of the Rana Plaza building in Dhaka-Bangladesh, on 24
April 2013, where operated five garment industries. 1,138 people died and more than 2,500 were injured. The Fashion Revolution
exists in more than 90 countries, including Portugal. The movement aims to collect transparency in the chain of production of the
fashion products, being considered the second industry with greater social and environmental impact. The abuse in the use of natural
resources and the exploitation of labour in underdeveloped countries, the pace of production and product consumption that results
in tons of used clothes thrown in landfills with severe emission of methane gas, should be increasingly reported and corrected.
The Fashion Revolution event in UBI, the first promoted at a University in Portugal, as part of the project Fashion Library actions,
have the purpose to bring together teachers, students, companies, professionals and the local community to discuss the conscious
consumption and sustainable development. In fact, it would be a continuous movement promoting collaborative actions between
the students and the community, comprising the thematic areas of sustainability, social innovation and creative collaborative
economy, with the purpose of fostering the collective consciousness of social welfare commitment in its different (social,
environmental, cultural and economic) dimensions.
6.1 Fashion library: a model of business (pss)
The Fashion library is a project of sustainable community-oriented public. Will borrow clothes and accessories created by the students
of the 1st and 2nd cycles in Fashion Design (UBI), which are stored without visibility.
The Fashion Library will register, organize, advertise on the Website, use and promote the interaction of these products resulted by
academic work with the society. The society will act as a final consumer, and may thus contribute to the further improvement of the
student’s work through information management by a computer system.
In the Fashion Library project at Covilhã, all the works of the students will be photographed and published on the site. The
collaborations aimed at articulating interrelationships between University, students, companies and society with the active, creative
and conscious participation of all these agents, in the benefit of sustainability. The region's textile companies sponsor the fabrics for
students’ collections, but they don't know the products that were developed by the students. Through the information management,
companies not only will be able to see the final product on the site as they will get their due credits for the collaboration.
This initiative results from a new culture in Fashion Design, more wide, expressive and interactive between the creation, production
and community. This will enrich the creative scientific production in the areas involved. Will stimulate the social innovation based on
sustainable awareness, supporting the transformation of consumer behaviour towards sustainability. According to Rifkin (2016:274),
"decrease compulsive consumption, optimize the economy and stimulate a more sustainable way of life is not only praiseworthy but
essential if we are to ensure our survival." Baloch and Bridges (2003) also highlights the importance of a new awareness for the
opening of new ecological dimensions.
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The exponential system design of the Fashion Library will include the following elements:
Museum: it will work on a part of the Fashion Library in which the coordinated concept of each collection will remain and may be
borrowed for special events. The new collections of the students will be exposed for a period of one year, to participate in parades
and events. Fashion is a creative cultural representation in constant transformation and reinterpretation. Is of great importance to
preserve the memory and narrate the evolution of what was and is created at the University along time.
Re-Fashion: it will be an eco-efficient service delivery activity. With it, social activities among students of Fashion Design and the
community, focused on creation and conscious consumption of fashion products, dressing creatively and sustainably will be
promoted. Students will be made aware of developing products based on circular methodology. The main focus will be the upcycling
and codesign, to enable interaction with the community in the process of creation. Example: once a month it will be promoted in the
UBI a workshop where the community could take clothes to adjust and transform. Whereas the lack of knowledge of the body
biotype is one of the factors that leads to the accumulation of clothes in the closet, it will also be promoted workshops on topics such
as: personal style, body Smart wardrobe biotype and others. Enhance personal style elevates the self-esteem and reduces compulsive
shopping. Wardrobe smart is to use what's in the cupboard and know to combine the pieces to assemble several different looks.
The Re-design will provide consulting and advisory services to companies and artisans to add value to the products and raise your
market potential.
Swap clothes store (swap market) is permanent: Sustainable Project with the slogan: "If you don't want to change you can donate.
If you do not have to swap you can take ". It won’t have profit and will act as a space with a view to increase the product life cycle.
This means the reduction of expense across the value chain, starting from raw materials to disposal. The store will work with clothing,
accessories and footwear to be exchanged by people. Rule: Change clothes, while the number of pieces placed in the store are in
good condition and clean.
The concept of cloth-trading is inspired by the new consumer trends as "Swishing Party." This new fashion, as a new way to exchange
clothes that are no longer used in the closet, has been already extended to several countries like Brazil, United States of America,
South Africa and China. Already promotes events such as "Clothing Exchange", which takes place in several countries, the "Lady
Clothing Swap, in Oregon, in the US", the "Pink Cow Clothing Swap" in Tokyo, Japan, and the “Fashion Reloades Clothing Swap ", in
Berlin, Germany. In Portugal, Lisbon, has excelled the “Swap Market ", promoted by the “Fashion Revolution” movement. The change
allows people to always be wearing different clothes, however, without buying them, Gansky (2011). According to the "Circular
Europe Network Sd", the shared consumption will cause a real evolution of behaviours, towards sustainability, pointing to the
substitution of products by services. That is, rent or lend clothes instead of buying them. This will increase the life of the product and
reduce the accumulation of waste in landfills and on the ground.
According to Belk (2013:5) "sharing makes a great practical and economic sense for the consumer, the environment and the
community."
The UBI is sorted by "Regional strategy of smart specialization, Norte2020.pt" as one of the centres of competence in the field of
culture, creation and fashion. The Fashion Library of UBI repeat this role, advancing in the field of circular economy and collaborative
creative economy. The sharing of common goods, anyway, it's a way to change, to overcome outdated behaviours such as hyper
consumption which enshrined the idea that "I have, therefore I am". In the collaborative consumption economy, it can be said:
“What is mine is yours”. Botsman e Rogers, 2011.
The important is to live experiences: “Collect moments, not things.” (Lena, the Dutch
Fashion Library slogan)
“Be and Let it Be” (Beatles)

CONCLUSION
This article presents the theoretical elements articulated the new business models for sustainable development in the fashion
industry, such as collaborative creative economy, circular economy, product-service methodology (Product-Service System, PSS).
Notice that all these concepts and practices, especially the creative collaborative economy, are all quite recent, as is that of
sustainable development enshrined in Rio 1992. The circular economy methodology, for example, was created in 2010. So it is in
construction fields that require new business models induced by social innovation in the field of Fashion Design. This is exposed in
the "exponential system project for sustainability in fashion design", created by the researcher, and that will be deployed in Covilhã,
Portugal. It will allow to explore the opportunity to host an innovative and integrated project as a response to the challenges posed
by regional, national, and global public policies. Deployed through a collaborative practice between community, businesses and
consumers, will give the citizenship, the opportunity to enjoy the multidimensionality of sustainable development in its three
dimensions: Social-promotion of quality of life and well-being; Economic integration of collaborative and solidary creative economy
with active and conscious participation of all agents, which attracts and retains population and improves the image of the city; and
environmental: promoting good environmental and eco-efficient practices.
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ABSTRACT
Territories and their political agents are now much more aware of the importance of being attractive, not only because of tourism,
but also because this is an important feature to attract investment and even new residents. Based on this evolution, the concept of
territory branding has been developed, measured, for example, through Portugal City Brand. Based on a large set of data, we started
by applying factorial analysis to identify possible components to be used, through a fuzzy set qualitative comparative analysis, to
identify the main conditions for a better position in the ranking. The results point to better identification of conditions to distinguish
between lower positioned municipalities. At the same time, it is possible to conclude that the sub-rankings making up the main
ranking show different conditions affecting them.
Keywords: conditions, factorial analysis, municipalities, Portugal City Brand

1. INTRODUCTION
It is well known that customers are very connected to brands. Looking at some examples, we have several brands which are known
worldwide, most of them connected to physical products. However, in recent years the concept of brand has been extended to other
fields including regional and city branding. This is important, for example, in tourism, where destinations started to be interested in
managing their brands, which will allow greater differentiation (see, for example, Bickford-Smith, 2009 or Sahin and Baloglu, 2014).
But it is also important for possible investment. In a context where most economic activity is in the services sector, the existence of
economic conditions could be important to attract investors. Furthermore, a good city brand could also be important to attract new
residents or keep them in the territory.
The concept of city branding is relatively new and could probably be better explored. It involves the recognition of a given city at
various levels and how political actors work on those factors. The main purpose of this paper is not to discuss the concept of city
branding and its different dimensions. In fact, we use a well-known and established ranking, the Portuguese City Brand, as a
benchmark of our analysis. The objective is to determine the most important conditions for municipalities to have a higher position
in the ranking. To do so, we used a total of 36 indicators for municipalities.
Firstly, we apply factor analysis to reduce the total information to a few components that could be used as possible conditions to
analyse, with a qualitative comparative analysis, which are the most important ones.
Our main results point to a better explanation of lower ranking positions, which should be seen by political actors as a way to promote
more investment in their municipalities, in order to differentiate them from others.
The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 presents a brief literature review about city branding. Section 3 explains
the data and methodology used in this study. In Section 4, the results are presented, while Section 5 concludes.

2. A BRIEF LITERATURE REVIEW ON CITY BRANDING
As previously mentioned, the application of branding to territories is a relatively new topic, city branding being a particular case
(Zenker and Beckmann, 2013). This began in the 1990s (Kavaratzis & Ashworth, 2006) and can be considered as the “study and
management of brands representing cities and encompasses the study of several concepts linked to branding” which can generate
value for territories (Molina et al., 2017). According to Zenker (2011) and Kladou and Kehagias (2014), this added value is the main
element of city branding.
Generally speaking, the existence of a brand creates identification and can be used as differentiation, whether of products or services,
collectively or individually (see, for example, Askegaard, 2006, Aitken and Campelo, 2011 or Berthon et al., 2012). The existence of a
strong brand is also related with the creation of a cultural impact and has an influence on people’s affections, beliefs, feelings and
expectations (Heilbrunn, 2006, Schroeder, 2009 or Creţu, 2010).
These brand concepts could be extended to any thematics, and city branding is one of them. Indeed, marketing experts dedicate
some space to this concept (see, for example, Kotler and Gertner, 2004).
The concept of city branding is related to several elements, some of them giving unique characteristics to these places: urbanism,
buildings, monuments or public spaces are some examples (Riza et al., 2012). These factors will enhance the creation of an identity
which is closely related to the territory as a whole: its social, cultural and economic patterns (Zhang and Zhao, 2009).
Obviously, the drivers for building a city brand are different from those of products. Territories’ history and heritage imply that the
construction of their brand takes several years (Ashworth, 2009; Cozmiuc, 2011; Creţu, 2010). Another difference is the fact that in
territories, the local administration, responsible for decision-making, acts differently from private companies (Cozmiuc, 2011 and
Zhao, 2015). Finally, and unlike products and services, territories do not have few characteristics, but are composed of many factors:
economic, cultural, historical or political, but also people or natural resources, among many others (Cozmiuc, 2011; Zhang & Zhao,
2009). This makes city branding a complex concept and difficult to manage.
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One of the most valuable factors associated with city branding is its functionally: cities have to deal with several functions, such as
job creation, residence capacity, supply of public goods (transport, education, health or recreation, among others) or being a
destination (Cozmiuc, 2011). So territories should offer social and economic conditions and cultural resources. These factors are the
basis of the choice of data in this paper.
According to Cozmiuc, there are several sources of added value for a successful territory: word of mouth (speaking about
experiences), perceptions and a city’s physical appearance. Once again, this draws attention to the importance of a broad
management of territorial resources.
Whatever the definition, the real objectives of city branding are to identify a unique, attractive image of territories, mainly for people
outside: tourists, investors and potential residents. Obviously, it also matters for actual residents, lifting their morale and spirit
through the creation of a common image (Ashworth, 2009; Cozmiuc, 2011).
This is the basis of the analysis here. Based on the specific case of Portugal, we propose an analysis to determine the main conditions
to attain a higher position in the Portugal City Brand ranking. We will use a qualitative comparative analysis, which implies the
identification of several conditions influencing a given outcome.
The outcome that we want to explain is the position of each municipality in the Portugal City Brand ranking. According to Bloom
Consulting (2017), the ranking of a municipality is a function of five essential dimensions: 1. Investment Attraction; 2. Tourism
Attraction; 3. Talent Attraction; 4. Increase of Prominence; 5. Increase of Exports. From these five conditions, and also considering
the possibility of data collection, Bloom Consulting (2017) limits the analysis to three: Investment, Tourism and Talent. Each of these
dimensions gives rise to three different sub-indices, respectively identified as Business, Visiting, and Living. Moreover, these subindices generate the general index.
Considering these three final dimensions, it is possible that the factors influencing each of these dimensions are also different. For
example, attracting investment may be more related to economic factors while attracting tourists may be more related to cultural
factors or the availability of physical spaces, among others, while the living sub-index may be more related to the conditions of the
municipalities.
The ranking proposed by Bloom Consulting is calculated based on an own algorithm, using three different variables: statistical data
representing economic, tourism and social characteristics; a search variable, calculated using the Digital Demand - D2 tool; an online
performance variable that uses information from the websites and social networks of the different municipalities.
The statistical indicators are divided into three categories:
I) Economic data (companies, business growth and percentage of new companies);
Ii) Tourism data (overnight stays, growth of overnight stays, hotel occupancy rates);
(Iii) Social data (population, population growth rate, unemployment rate, purchasing power, crime rate, inhabitants per health center
and higher education establishments).
Regarding Digital Demand - D2, it is a tool to calculate the attractiveness of a municipality, measuring the total volume of online
searches for each municipality. The ranking is calculated considering a total of 38 search terms associated with the brand (brandtags)
ranging from elements associated with accommodation, cultural or historical heritage, to jobs or volunteering (all 38 brandtags can
be consulted in Bloom Consulting's document, 2017). These 38 brandtags are then divided into a total of 171 microbrandtags.
The third variable is each municipality’s online communication performance, using website analytical tools to build the ranking
(number of hits, average time spent on the site, number of views, etc.). The presence and performance of municipalities on the social
networks of Facebook and Twitter, through the number of likes and followers, is also analyzed.
So, the construction of the ranking is well configured, according to the review about city branding.

3. DATA AND METHODOLOGY
As presented in the literature review, political authorities are increasingly concerned about how their regions are viewed by third
parties and some rankings measure this visibility. In this particular case, it is intended to analyze, for Portugal, the conditions for a
better city brand ranking.
According to the objectives proposed in this paper, the use of a qualitative methodology is ideal. Se, we have chosen the fuzzy set
qualitative comparative analysis (fsQCA), a qualitative methodology that uses the concept of fuzzy sets to identify the most important
conditions for the verification of a particular outcome.
Based on the previously explained ranking, the objective of this study is not to challenge that ranking, although some limitations can
be identified. On the one hand, the set of indicators used is relatively small compared to the total of available indicators. The
indicators regarding online communication can overestimate the component for municipalities that have more social network users,
compared to other municipalities with fewer users (either due to access difficulties, lack of economic power or even illiteracy). The
aim of this paper is to collect more detailed information from statistical sources and try to corroborate the data presented in the
ranking, at the same time as trying to understand the most important conditions for municipalities to present a higher position.
In this sense, and according to the availability of Pordata indicators (availability for the municipalities and for a relevant time period),
data was collected for the maximum number of possible variables, a total of 36, presented in Table 1.
Table 1. Variables used in this study, and year of analysis.
#
1
2

Variable’s name and unit
Divorce rate
Marriage rate

Year
2013
2015
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

% of population residing in places with 10 thousand and more inhabitants
Population natural increase (% of resident population)
Migration increase rate (% of resident population)
Synthetic fecundity index
Mortality rate
Fertility rate
Infant mortality rate
Birth rate
Population density
Aging index (number of people aged 65 and over per 100 people under the age of 15)
Longevity index (number of people aged 75 and over per 100 people aged 65 and over)
Students enrolled (% of resident population)
Deaths per 100 road accidents with victims
Inhabitants per doctor, dentist and pharmacist
Personnel employed in health centres
Number of health centers
Medical consultations in health centers per inhabitant
Number of collective lodgings
Number of rooms
Purchasing power (% of national average)
Crimes recorded by police per thousand inhabitants
Unemployment rate
Difference from the national minimum wage
Average monthly basic salary of employees
Non-financial firms
Gross value added of non-financial corporations
Turnover of non-financial corporations
Computers with Internet connection as a % of total computers in primary and secondary education
Inhabitants per ATM
Water quality for human consumption
Per capita expenditure on environment by municipalities
Cinema: spectators per thousand inhabitants
Current expenditure by municipalities
Balance of current account of municipalities

2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2012
2012
2011
2011
2013
2015
2015
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Considering that a given Bloom Consulting's ranking is calculated from the data of previous years, since most of the variables allow
data for 2015, the 2016 ranking was used (although there is already a more recent version). However, for three of the variables, data
was only available for 2011. These variables were obtained in the last Census and being variables with some stability over time we
consider they can be used without problems in this work.
The ranking is applied to all 308 Portuguese municipalities, including the mainland and islands. However, for some of the variables
used, there were no values for the Azores and Madeira. As such, these municipalities were excluded from the analysis, which is
restricted to a total of 278 municipalities (mainland municipalities).
Direct use of all the statistical variables in fuzzy models would make the analysis impracticable, so it was necessary to reduce this
information and factorial analysis was applied for this purpose.
Factorial analysis is an exploratory technique that aims to reduce the number of variables, to simplify statistical analysis. Starting
from a large set of variables, factorial analysis estimates, from the correlations between the variables, which are the common
elements among these variables, in order to construct factors that are not directly observable.
The first step of this methodology consists of evaluating the data quality, which in this dissertation is done through the KMO measure,
considered a measure of homogeneity of the original variables and suitable for both small and large variables. At the same time, it is
also possible to analyze the significance of the correlations, from the Bartlett test, whose null is the absence of correlations. Factorial
analysis is completed by the extraction of factors and construction of communalities (that is, identification of elements common to
the different factors), as well as the rotation of factors (in order to make reading intelligible). For factor extraction and construction
of communalities the principal components method was used. The method chosen for rotation was Varimax.
From factorial analysis, it is possible to take some components which will be used as conditions for the fsQCA.
Given that the publication in question uses three other sub-rankings, the same analysis will also be made for each of these three
alternatives. The previous relationship is also applied to these three different variables, to identify whether the conditions that affect
each of the rankings differ, depending on the type of variable it measures.
Regarding the results, it is expected that the economic, health and comfort and living conditions dimensions will have a positive
impact in obtaining a better position. As for the demographic dimensions, it is expected that greater demographic dynamism will also
be related to the greater attractiveness of municipalities.
As for fsQCA, its objective is to verify which conditions are most important to be considered necessary and/or sufficient to achieve a
given outcome. This methodology therefore implies identification of the conditions and the outcome to be used. Regarding the
outcomes, the general ranking and the sub-rankings of Portugal City Brand will be used successively in different models. As for the
conditions, those previously used in factorial analysis are used.
For the outcome variables, the municipalities were ordered according to their position on the rankings. Since it is necessary to verify
if there is a relation between the conditions and a better position in the ranking in question, the municipalities were ordered in
descending order. Thus, the best-positioned municipality was given the value of 308, and the worst municipality number 1.
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The fsQCA is a qualitative methodology which, according to Vis (2012), reveals the minimum combinations for a given specific result.
In fact, fsQCA is only one of the alternatives that allow comparative qualitative analysis, since it is possible to use this type of analysis
with binary variables (crispy-set QCA) or with multivalued variables (multivalue QCA). For more information see, for example, the
work of Ragin (2008).
Introduced in the literature by Ragin (1987), comparative qualitative analysis has been developed ever since (see, for example, Ragin,
2008 or Wagemann and Schneider, 2010). Used mainly in social sciences, such as sociology, in recent years, it has also been used in
areas such as economics or management. For example, we can find studies on countries’ economic performance (Vis et al., 2007),
export performance (Schneider et al., 2010), economic growth (Ferreira and Dionísio, 2016a), innovation (Ferreira and Dionísio,
2016b) or entrepreneurship (Khefacha and Belkacem, 2015 or Ferreira and Dionísio, 2016c).
Since the aim here is to study the conditions for better performance in a municipality development index, and not to make estimates
of this development, fsQCA becomes an appropriate approach when compared with regression analysis. In fact, fsQCA does not make
a pure cause-and-effect analysis but rather analyzes different combinations of conditions of a given problem (Ragin, 2008). Another
important point is that this methodology is suitable for use with any type of sample size (see, for example, Vis, 2012).
It is important to note that fsQCA has the capacity to capture the existence of necessary and sufficient conditions. The necessary
conditions are measured by the “consistency”, which measures the degree to which each case corresponds to a theoretical set for a
given solution. In other words, it is intended to know what proportion of cases is consistent with a particular result. Therefore, we
use a consistency measure introduced by Ragin (2006), which attributes severe penalties to inconsistencies in results.
To analyze the sufficient conditions, the truth table algorithm (see, for example, Ragin, 2008) is used. This is an algorithm that groups
central and peripheral causal conditions and can provide three different solutions: parsimonious, intermediate, and complex. The
complex solution does not use simplifying hypotheses in the model, a situation that usually hinders interpretation of the results. At
the opposite extreme is the parsimonious solution, which reduces the causal conditions to the smallest possible number. As for the
intermediate solution, it includes certain assumptions selected by the researcher, namely the type of relationship that is expected
between the conditions and the result (Ragin, 2006). In this paper, as in other studies, a combination between the intermediate and
the parsimonious solution is used.
While regression analysis normally uses data directly from the source, in the fsQCA it is necessary to codify data. The basic reasoning
behind the calibration is that coding of the variable in a range defines several points of the variable: the fully in point (1), the fully out
point (0) and the point of “neither in nor out” (0.5). According to Ragin (2000), a fuzzy set is a continuous measure for which an
investigator establishes, for each condition and for the result, a value of belonging to the set (fully in, for which the variable takes the
value of 1), a non-set value (fully out, for which the variable takes the value of 0) and a crossover point (0.5). The coding process
causes all conditions and the result to take values ranging from 0 to 1. This process is called calibration.
Data calibration was based on a percentile approach. According to Ragin (2008), this approach is appropriate when the data in
question are continuous, as with the data for the factors. Through this approach, the fully in point corresponds to the 95th percentile,
the fully out to the 5th percentile and neither in nor out to the 50th percentile. The same criterion was used for all conditions and
outcomes. The current version of the fs / QCA software package (2.5) was used.

4. RESULTS
This section is divided into two different sub-sections. The first presents the results of factorial analysis, which allow us to identify
the components that will be used in the qualitative comparative analysis. In the second, we analyze the results of the fsQCA, which
identifies the main conditions that influence the rankings analyzed.
4.1 Factorial analysis results
The first step in the analysis of results was division of the variables to be used into different groups. The objective was to reduce
information in order to identify possible dimensions to be used later. For this reason, as previously identified, two different factor
analyses were performed.
The first factorial analysis was done for the demographic variables (1) to (13). The second factorial analysis was done for the socioeconomic variables (14) to (36). The exploratory results of the factorial analysis quality are presented in Table 2. The results show
good levels for the KMO statistic (as can be seen in Table 2). Regarding the Bartlett test, the null hypothesis of no correlation between
the variables is rejected, which indicates that the variables used are significantly correlated.
In the case of the factorial analysis of the first group, and considering together the value of the Eigenvalues (a minimum value of 1.5
was considered) and the variance of each of the components, it was decided to retain two components, which explain about 60% of
the total variance.
Table 2: Exploratory factorial analysis results
Group
Used variables
KMO
Bartlett’s Test
#1
(1) to (13)
0.754
5355.443**
#2
(14) to (36)
0.846
9210.084**
* means rejection of the null hypothesis at a 5% significance level. ** means rejection of the null hypothesis at a 1% significance level.

Table 3 shows the results of the relations of each variable with the two components retained, after rotation. It is recalled that the
main component method was used for component extraction and the Varimax method for matrix rotation.
The variables shaded in Table 3 are those with a coefficient greater than 0.5. As such, it is possible to distinguish two different
components related to demography: one associated with longevity (the first component) and another associated with fecundity (the
second component).
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Table 3: Relationship between variables and different components, after rotation (first group)
Component
1
-0.934
0.871
-0.846
-0.807
0.620
0.366

Variable
Mortality rate
Population natural increase
Longevity Index
Aging index
Divorce rate
Marriage rate
Migratory increase
Child mortality rate
Fertility rate
Fecundity index
Birth rate
% Population residing in places with 10 thousand and more inhabitants
Population density

2
0.421
-0.349
-0.344

0.969
0.955
0.862
0.549
0.536

0.409
0.399

The same procedure was followed for the second group of variables. In this case, three main components were obtained (responsible
for about 52% of the variance), and the relationship of each of the variables with the components, after rotation, is described in Table
4. In this case, it seems possible to identify, respectively, the following components: economy; life conditions; health and comfort.
Table 4: Relationship between variables and different components, after rotation (second group)
Component
1
0.936
0.935
0.930
0.929
0.929
0.870
0.829
0.472

Variable
Gross value added
Non-financial corporations
Balance of current account of municipalities
Number of health centres
Volume of business
Number of rooms
Number of collective lodgings
Cinema: spectators
Students enrolled
Difference from the national minimum wage
Basic remuneration
Purchasing power
Inhabitants per ATM
Inhabitants per doctor
Water quality
Unemployement
Current expenditure of municipal councils
Crimes
Personnel employed in health centers
Expenditure of municipalities in environment
Medical appointments in health centers
Deaths per 100 road accidents
Computers with internet connection

-0.380
0.380
0.561

2

3

0.306
0.435
-0.798
0.798
0.751
-0.537
-0.402
0.393
-0.353

-0.383

-0.537

0.661
0.652
0.585
0.413

4.2 fsQCA results
From factorial analysis, we obtained five different components: i) Economics; ii) Health and Comfort (comfort); iii) Living Conditions;
iv) Demography - Longevity (dem1); v) Demography - Fecundity (dem2).
These are the dimensions that are used as conditions for the result, so that the model in question will be:
Ranking = f (economy, comfort, life, dem1, dem2),
where f (.) means function of.
Those five components were obtained based on the equations resulting from the factor analysis performed. The variables were then
calibrated, as identified in the methodology, in order to apply the fsQCA.
As previously mentioned, it is intended with this analysis to evaluate the relationship between the different variables that measure
the different components of the municipalities with the best or worst positioning in the Bloom Consulting classification. Recall that
the analysis is done for four different rankings: the general ranking and each of the three sub-rankings that make up the said
publication (business, visiting and living).
The first step is to analyze the conditions that are considered necessary to contribute to the ranking in question. Table 5 shows the
information of the conditions necessary to obtain a better classification in each ranking. According to Ragin (2000) and Fiss (2011),
the minimum consistency level to consider for a condition is 0.75. Thus, it is possible to identify that, for the general ranking, the two
relevant conditions are the "comfort" components and the "dem1" component, which refers to demographic variables related to
longevity.
An important note at this point: Table 3 shows that the variables of mortality, longevity and aging are negatively related to this
component. This is relevant because the dem1 variable has a positive impact on the ranking, but since these variables are inversely
related to the component, it is possible to conclude that the municipalities with the highest ranking are those with lower longevity
levels, that is, municipalities with higher demographic dynamism (see, for example, the positive impact of the natural balance variable
on that component).
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The same type of relationship is found in the "business" sub-ranking, while in the case of the "visiting" sub-ranking, no conditions are
considered necessary to improve municipalities’ position. Probably, the variables to be considered as relevant for this ranking will be
more tourism-related aspects, some of which are not available for this type of analysis (for example, weather conditions).
In the "living" sub-ranking, conditions of comfort and longevity are presented as being relevant, similarly to the general ranking.
However, the absence of good living conditions appears to be relevant.
Table 5: Necessary conditions for a better classification
General ranking
Business
Visiting
Living
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
economy
0.6716
0.7483
0.6564
0.7394
0.6732
0.7498
0.6568
0.7355
~economy
0.6208
0.5632
0.6308
0.5785
0.6206
0.5628
0.6298
0.5743
comfort
0.7761
0.7726
0.7818
0.7866
0.7430
0.7393
0.7893
0.7896
~comfort
0.5012
0.5036
0.5006
0.5085
0.5255
0.5279
0.4929
0.4978
life
0.5370
0.5448
0.5313
0.5449
0.5805
0.5887
0.5187
0.5289
~life
0.7344
0.7243
0.7483
0.7460
0.6844
0.6747
0.7698
0.7630
dem1
0.7910
0.7708
0.7976
0.7857
0.7340
0.7150
0.8156
0.7988
~dem1
0.4850
0.4982
0.4816
0.5001
0.5286
0.5428
0.4728
0.4881
dem2
0.7292
0.7512
0.7314
0.7617
0.7000
0.7208
0.7303
0.7562
~dem2
0.5545
0.5389
0.5551
0.5453
0.5674
0.5512
0.5531
0.5402
Legend: "Cons." refers to the consistency level of the condition and "cov." to the coverage level. The symbol ~ refers to the absence of the given
condition.

In addition to verifying the necessary conditions that lead to higher values of the result, the fsQCA also allows analysis of which
conditions are most relevant for non-verification of the result. It is therefore possible to identify which conditions are most related
to worse rankings, with the results presented in Table 6.
Table 6: Necessary conditions for a worse classification
General ranking
Business
Visiting
Living
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
Cons.
Cov.
economy
0.5184
0.5775
0.5302
0.5841
0.5182
0.5775
0.5283
0.5855
~economy
0.7740
0.7020
0.7634
0.6849
0.7755
0.7036
0.7614
0.6871
comfort
0.5059
0.5034
0.5054
0.4975
0.5303
0.5279
0.4976
0.4927
~comfort
0.7715
0.7750
0.7832
0.7783
0.7381
0.7419
0.7875
0.7872
life
0.7203
0.7306
0.7395
0.7419
0.6702
0.6800
0.7584
0.7653
~life
0.5512
0.5434
0.5464
0.5328
0.5946
0.5865
0.5331
0.5229
dem1
0.5113
0.4981
0.5078
0.4893
0.5549
0.5409
0.4990
0.4837
~dem1
0.7647
0.7853
0.7776
0.7899
0.7076
0.7269
0.7925
0.8097
dem2
0.5253
0.5411
0.5268
0.5367
0.5382
0.5545
0.5243
0.5373
~dem2
0.7585
0.7368
0.7661
0.7362
0.7291
0.7086
0.7621
0.7366
Legend: "Cons." refers to the consistency level of the condition and "cov." to the coverage level. The symbol ~ refers to the absence of the given
condition.

An interesting conclusion is that there are more important conditions to explain worse classifications than to explain good ones. In
the case of the general ranking, the absence of four conditions is relevant in explaining a worse positioning: lack of economic
conditions, comfort as well as low levels of demographic components. To some extent, the municipalities with worse economic
performance, worse levels of comfort and less dynamic demographic conditions occupy lower positions in the general ranking, but
also in the business ranking.
With regard to the “visiting” sub-ranking, only the absence of economic conditions is relevant. This is likely to be related to the lack
of conditions to boost tourism, whether for the creation of infrastructures or for promotion.
As for the “living” sub-ranking, besides the variables identified for the general ranking, living conditions are also relevant in explaining
a worse position in the ranking.
The fact there are few conditions to explain the best positions in the rankings but many conditions to explain the worst ones is an
interesting result and may be related to the existing asymmetries in the country and the fact that, probably in terms of infrastructure
the different municipalities are not evenly endowed with these infrastructures. In addition, the municipalities in the top places
present some difficulty of differentiation, with these differences being more noticeable in municipalities well down the rankings. This
may be an important conclusion for decision-makers, especially for places at the bottom of the rankings.
The analysis continues with the interpretation of sufficient conditions, following the procedure proposed by Ragin and Fiss (2008),
which identifies the intermediate solution as well as the most important conditions (core conditions, which are shared with the
parsimonious solution) and peripheral conditions (identified with minor symbols). A condition is considered important when it is
shared in the intermediate and parsimonious solutions, while the peripheral condition is presented only in the peripheral condition.
Only conditions or combinations of conditions with a single coverage greater than 0.01 were considered.
In explaining the sufficient conditions, two new concepts will be used: unique coverage (original coverage) and total coverage (raw
coverage, in the original). Single coverage is the ratio explained by a particular condition or combination of conditions that are
relevant to explain a result. Total coverage is the extent to which the set of conditions of a solution explains the result (see Ragin,
2006).
Table 7 shows the results of the sufficient conditions to obtain better positions in the general ranking and business sub-ranking, while
Table 8 shows the results for the remaining two sub-rankings.
For any of the rankings, there are always 4 different combinations of sufficient solutions, most of which are similar. In addition, the
general ranking and the business sub-ranking present the same conditions.
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The two main combinations of solutions, according to total coverage, are the combination of the absence of good living conditions
with the second demographic component, coupled with the combination of comfort and demographic / longevity conditions. As can
be seen in Table 11, the results are the same for the general and business ranking, differing only in consistency and convergence
levels (but with differences that are not significant). The third condition combines the economy component with that of longevity
and the absence of birth rate. Finally, we have a combination of conditions that combines the conditions of economy, comfort and
life. These last two combinations of conditions end up having lower coverage levels.
The levels of coverage and convergence are relatively high in each of the solutions, a situation that illustrates the relevance of the
results presented.
Table 7: Sufficient conditions to reach a better position in the general ranking and in business
General ranking
1
2

3

4

Business
1

2
3
4
economy


comfort
life


dem1


dem2
RC
0.5645
0.6537
0.3815
0.3481
0.5687
0.6567
0.3747
0.3395
UC
0.0297
0.0665
0.0409
0.0208
0.0322
0.0675
0.0386
0.0223
Cons.
0.8842
0.8728
0.8072
0.8814
0.9004
0.8864
0.8014
0.8690
OSCov.
0.8099
0.8144
OSC
0.7828
0.7961
Legend: Cons: consistency; RC: Raw coverage; UC: Unique coverage; OSC: Overall Solution consistency; OSCov: Overall Solution coverage.  Core
causal condition (presence). Peripheral causal condition (presence). Core causal condition (absent). Peripheral causal condition (absent).

Regarding the “visiting” ranking (left of Table 8), the three most important combinations of solutions are those presented previously.
The only difference is in the last combination of conditions. It is also the ranking that presents the lowest total coverage, although
the value is not very low in relation to the benchmark usually considered (0.8).
The “living” sub-ranking presents different results, showing that the variables influencing the best position in this sub-ranking are
different. Still, the first combination of conditions found is the same: lower levels of living conditions and higher levels of longevity.
The second combination of conditions brings together higher values of the longevity component and lower birth rate component.
Recall that the longevity component is inversely related to the different variables, so the direction of influence is the same. Thus, it
seems that municipalities with lower demographic dynamics will be better to live in. This situation can be related to the fact that the
cities in the country with the best position in the ranking are district capitals, some of them with little demographic dynamic, since it
is in the surrounding municipalities that this dynamic occurs.
In addition to these two combination sets, the comfort / longevity combination is also presented, as is the economy / comfort / life
combination.
The “living” sub-ranking has the highest level of total coverage, which means it is best explained by the different components.
Table 8: Sufficient conditions to reach a better position in visiting and living sub-rankings
Visiting
1

2

3

4

Living
1

2
3
4
economy

comfort
life



dem1


dem2
RC
0.5223
0.6108
0.3224
0.2766
0.5817
0.5029
0.6688
0.3390
UC
0.0298
0.0627
0.0255
0.0243
0.0319
0.0467
0.0496
0.0169
Cons.
0.8177
0.8150
0.8195
0.8548
0.9156
0.7621
0.8973
0.8627
OSCov.
0.7722
0.8364
OSC
0.7525
0.7810
Legend: Cons: consistency; RC: Raw coverage; UC: Unique coverage; OSC: Overall Solution consistency; OSCov: Overall Solution coverage.  Core
Core causal con

5. DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS
The main goal of this research is to study Portugal City Brand, and more specifically, to determine the necessary and sufficient
conditions for the best positioning of Portuguese municipalities in the Bloom Consulting classification. In this context, we used several
variables related to economic, business, demographic, well-being and cultural indicators from the Pordata database. Given the huge
number of variables, we performed factor analysis in order to obtain the factors (or principal components) that represent the initial
variables in a robust way. This analysis resulted in 5 factors, named longevity (demography 1), fecundity (demography 2), economy,
life conditions and health and comfort.
After this brief analysis, we applied fsQCA analysis in order to understand which factors (or new variables) are necessary and sufficient
conditions for the attractiveness of Portuguese municipalities. The results point towards there being few conditions that explain the
best positions in the rankings but many conditions explaining the worst ones. This may be related to some asymmetries, especially
in terms of infrastructure. In addition, the municipalities in the top places present some difficulty in differentiation between them,
these differences being more noticeable in municipalities placed lower down. This may be an important conclusion for decision-
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makers, especially for places at the bottom of the rankings. Concerning sufficient conditions, the two main combinations of solutions
are the combination of the absence of good living conditions with the second demographic component, coupled with the combination
of comfort and demographic / longevity conditions. There are differences in the sub-rankings’ results. For example, the living subranking presents different results, showing that the variables influencing the best positions are the combination of lower levels of
living conditions and higher levels of longevity. The result about low levels of living conditions is not as expected, but could be
explained by the existence of strong asymmetries in the country, making a few municipalities have higher living conditions, when
compared with the remainder (even with other municipalities at the top of the ranking).
Given the global results of the study, we may conclude that the conditions for global attractiveness are different from the subrankings. From a political point of view, it is important to realize the positions of the respective municipality and determine goals.
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ABSTRACT
The Regional Spatial Plan for the Algarve, approved in 2007, was the first spatial plan made in Portugal which has included an
innovative participatory process to support the formulation of the regional development strategy. A Multicriteria Decision Aid
(MCDA) approach involving all the relevant public sector institutions and NGO was adopted to identify and prioritize the policies
adequate to achieve the proposed Vision. This approach proved to be fruitful in ensuring not only the true involvement of all
stakeholders, but also the understanding about the specific scope of each decision area and each set of policies and its operational
objectives, but also of the concrete actions/measures that detail each policy. Each policy was evaluated by panels though a series of
decision conferences which allowed quantifying the value of the direct and cross impacts of each policy, based on the elicitation of
qualitative panel judgements about the relative benefit of those impacts. This decision conferencing process has also included the
quantification of the level of ‘doability’ of each policy, considering technical, financial, institutional, and political constraints affecting
their implementation. Finally, a debated formulation of recommendations about the more attractive policies was made, considering
the extent to which they contribute to achieve the objectives and their ‘doability’. More specifically, the MACBETH multi-criteria
approach was used to elicit the qualitative judgements by the experts of the several panels, for each sub-set of policies, and reconcile
them to automatically generate two ratings for the policies: 1) the impact-value rating that measures the value of each policy in terms
of contribution to achieve objectives; these were weighted also using MACBETH, therefore enabling to calculate overall impact values
of the policy measures to support the final decision process. 2) and a 0 to 1 doability rating. The ratio of the two ratings enabled to
the establishment of priorities of policies implementation. The resource allocation process was made by the planning team only after
the establishment of priorities, both in terms of budget(s) and agents. The actions programming (very short, short, medium and long
terms) was the outcome of this process. In this presentation, we revisit the process described and redesign it in a web-Delphi sociotechnical framework, highlighting the pros and cons of the two processes.
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RESUMEN
En este trabajo realizamos una identificación y localización de los sistemas productivos locales (SPL) que existen en la actualidad en
Portugal. Para ello utilizamos la metodología propuesta por Lainé (2000), ajustada y revisada con las aportaciones posteriores que
realizaron Giner, Santa María y Fuster (2006) para el análisis del caso valenciano y con la incorporación de nuevos criterios de
detección de aglomeraciones industriales que han sido utilizados en otros trabajos. Se adopta como unidad territorial de análisis para
la localización de SPL el “concelho”, y como clasificación estadística para el análisis cuantitativo la CAE Rev. 3, tomándose la
información de ésta relativa a 2012. Se concluye en la detección de 25 SPL en Portugal, dos de ellos poliespecializado, concentrados
mayoritariamente en la mitad norte del país y próximos a la costa atlántica. Éstos representarían, aproximadamente, el 15 por 100
de la industria portuguesa en términos de empleo generado y número de establecimientos.
Palavras-chave: Aglomeración indutrial; Cluster; Desarrollo Regional; Distrito Industrial; Portugal; Sistema Productivo Local.

A METHODOLOGICAL PROPOLSAL FOR THE LOCAL AND REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS. LOCAL PRODUCTIVE SYSTEMS IN
PORTUGAL
ABSTRACT
In this paper we attempt to identify and locate the local production systems (LPS) that exist today in Portugal. We use the
methodology proposed by Laine (2000), adjusted and revised with subsequent contributions made by Giner, Santa Maria and Fuster
(2006) for analysis of the Valencian case and with the incorporation of new detection criteria of industrial agglomerations that have
been used in other studies. It is adopted as the basic unit for the LPS location analysis the "concelho", and as statistical classification
for quantitative analysis the CAE Rev. 3, taking the information relative to 2012. We conclude in detecting 25 LPS in Portugal, some
of them specialized in more than one activity, concentrated mainly in the northern half of the country, in of employment and number
of establishments.
Keywords: Cluster; Industrial agglomerations; Industrial District; Local Production Systems; Portugal; Regional Development.

1. INTRODUCCIÓN
En las dos últimas décadas han proliferado las investigaciones que se han planteado como objetivo la identificación y análisis de las
aglomeraciones empresariales, al entenderse que estas formas de organizar la producción constituyen una fuente de ventaja
competitiva para las empresas que las constituyen y un factor determinante en las decisiones de localización de éstas (Krugman,
1993; Fujita, Krugman y Venables, 2000). También desde un punto de vista más aplicado, porque la identificación de estas realidades
constituye el paso previo para la posterior focalización de las políticas institucionales en el territorio, en tanto que ello posibilita una
ejecución más precisa y eficaz de la política industrial y de las medidas de desarrollo rural en las naciones.
No es extraño, por tanto, que los resultados de estas investigaciones se hayan tenido muy en cuenta en el diseño de las políticas de
desarrollo regional de algunos países, en tanto que han servido para identificar los enclaves sobre los que hay que actuar, y en la
medida en que han posibilitado la adopción de medidas específicas y diferenciales por parte de las instituciones, en función de las
características y peculiaridades de cada uno de estos enclaves.
El caso más paradigmático al respecto ha sido Italia, donde la investigación sobre las aglomeraciones industriales ha alcanzado
mayores cotas, y donde la figura teórica del distrito industrial se ha institucionalizado convirtiéndose en un instrumento de política
industrial y de desarrollo rural de gran relevancia. Prueba de la institucionalización del distrito industrial en el país transalpino es el
amplio desarrollo legal y normativo que ha habido al respecto (Carminati, 2006), así como la definición por parte del Instituto Nacional
de Estadística italiano (ISTAT) de una metodología específica propia para la identificación y análisis de los distritos industriales en
Italia, que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo (ISTAT, 2006). También es indicativa de esta institucionalización la creación
en 2009 del Observatorio Nacional de los Distritos Industriales (http://www.osservatoriodistretti.org/), que es un órgano consultivo
estrechamente vinculado a la red de cámaras de comercio del país.
Precisamente, fue un grupo de investigadores italianos encabezados por Giacomo Becattini, quienes relanzaron, a partir de la década
de 1970, el análisis de los distritos industriales iniciado por Alfred Marshall a finales del siglo XIX (Marshall y Marshall, 1975; Marshall,
1963). La pretensión inicial de estos investigadores era explicar el éxito industrial de pequeñas localidades como Prato o Bassano,
pertenecientes a la denominada Tercera Italia, el cual parecía estar vinculado a la concentración de establecimientos en torno a ellas,
en particular a las relaciones de cooperación y competencia que se establecían entre ellos y a los recursos compartidos a los que
éstos tenían acceso por el mero hecho de pertenecer a la aglomeración (Becattini, 2005)314. Lo interesante de ello era que la mera
aglomeración de pequeños y medianos establecimientos otorgaba a éstos ventajas que les permitían competir en el mercado
312
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Valorización Integral de la Dehesa (Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020).
313 Francisco M. Parejo Moruno quiere agradecer la financiación de la Junta de Extremadura y los fondos comunitarios FEDER a través del programa de Ayudas para la
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314 Una parte significativa de estas aportaciones se recoge en Becattini (1992, 2004, 2005 y 2006), Bellandi (2006) y Sforzi (1999 y 2002).
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internacional con las grandes empresas en sentido chandleriano (Chandler, 1996), contrarrestando las economías de escala y
diversificación asociadas a éstas con otro tipo de economías que han pasado a definirse como externas o de aglomeración por la
literatura.
Desde entonces, las derivadas que han surgido en el debate científico-económico sobre las aglomeraciones empresariales han sido
numerosas. Por un lado, se ha desarrollado con profusión la línea de investigación que analiza los rasgos característicos de estas
aglomeraciones, dando como resultado la existencia de realidades muy heterogéneas. Así, si los clásicos estudios de Alfred Marshall
y de la escuela italiana hablaban de distritos industriales, otros trabajos han acuñado las denominaciones de sistema productivo local
(De Propis, 2001; Costa, 2002), cluster (Porter, 1991; European Comission, 2002), distrito rural y/o agroalimentario (Castillo y García,
2011), o incluso la más exótica definición de agrupaciones de empresas innovadoras (Ybarra y Domenech, 2011).
Por otro lado, también han evolucionado vertiginosamente los estudios aplicados de carácter sectorial, cuyo objetivo, en la mayor
parte de los casos, ha sido analizar la evolución del enclave estudiado o del sector productivo vinculado al mismo y su contribución
al crecimiento económico regional o de la nación. Dada la vastísima lista de trabajos existentes en esta línea carece de interés siquiera
citar alguno, pero sí mencionar que buena parte de ellos se han dirigido al estudio de enclaves en España e Italia, sin que la cuestión
haya calado, por ejemplo, entre los investigadores lusos, a tenor de la escasez de estudios aplicados en este sentido en Portugal315.
Más recientemente han aparecido nuevos enfoques en el estudio de las aglomeraciones empresariales, como la medición del
denominado “efecto distrito” (Dei Otatti, 2006; Soler, 2006), el análisis del ciclo de vida de estos enclaves (Belussi y Sedita, 2009;
Menzel y Fornalh, 2009) o el desarrollo de la innovación en el seno de los mismos (Galletto y Boix, 2014). Con todo, probablemente
han sido los trabajos de carácter metodológico los que han tenido una evolución más firme y regular, en particular aquéllos que han
propuesto mecanismos de detección, identificación y análisis de aglomeraciones empresariales en sus distintas tipologías o variantes.
En el presente trabajo partiremos de ellos para detectar e identificar los SPL existentes en Portugal en la actualidad. En concreto,
utilizaremos la metodología propuesta por Lainé (2000), ajustada y revisada fundamentalmente con las aportaciones posteriores que
realizaron Giner, Santa María y Fuster (2006) en su análisis de las aglomeraciones empresariales en la Comunidad Valenciana.
Utilizaremos como unidad territorial de análisis para la localización de SPL el concelho, y como clasificación estadística para el análisis
cuantitativo la CAE Rev. 3, de la cual extraeremos la información del año 2012. El trabajo lo estructuramos en 4 apartados. El primero
es esta introducción. En el segundo desglosamos la metodología seguida para la detección e identificación de SPL y explicamos los
aspectos más controvertidos de ésta y de las fuentes utilizadas. En el tercer apartado comentamos los resultados obtenidos,
presentando los SPL detectados y las actividades productivas asociadas a ellos. Finalmente, en el cuarto apartado realizamos unos
comentarios finales a modo de conclusión.

2. METODOLOGÍA APLICADA
Si nos ceñimos al ámbito territorial que pretendemos estudiar, existe un único estudio realizado para comienzos de la década de
1990 que trató de identificar los SPL existentes en Portugal, utilizando una metodología todavía incipiente y básica. Se trata de
Cerejeira (2002), quien propuso un modelo para la localización de clusters consistente en la verificación de 4 criterios (tasa de
industrialización, especialización industrial, densidad de empleo y especialización de la aglomeración), que, a nuestro juicio,
manifiesta carencias metodológicas importantes (no atribuibles al autor, si no al estado de la investigación en esa altura), al no
contemplar criterios que consideramos imprescindibles para la identificación de estas aglomeraciones empresariales 316. Constituye,
de cualquier forma, un marco comparativo a tener en cuenta, que nos permitirá aproximar la evolución que han podido registrar
algunos SPL en Portugal en los 25 últimos años.
Con todo, es imprescindible acudir a metodologías de identificación de aglomeraciones empresariales más recientes, y más o menos
restrictivas en función del tipo de aglomeración que pretendemos analizar, dadas las diferentes especificaciones teóricas existentes
entre ellas. A modo de ejemplo, las metodologías de identificación y detección de distritos industriales han sido las más recurrentes
en los últimos 20 años, prevaleciendo entre ellas la denominada metodología Sforzi-ISTAT, la cual ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo, mejorándose y corrigiéndose las limitaciones que inicialmente contenía (Sforzi y Lorenzini, 2002; ISTAT, 2006) 317. Algo menos
restrictivas han sido las metodologías propuestas para la identificación y detección de SPL (concepto más genérico que el de distrito
industrial) (De Propis, 2005). Dentro de éstas, consideramos muy útil la elaborada por Lainé (2000), que ha sido posteriormente
revisada por Giner, Santa María y Fuster (2006), y también la proporcionada por Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005). Utilizaremos
la primera, que fue creada por Frédéric Laine para la identificación de los SPL en Francia, aunque nos valdremos de la formulación
que de ésta se realiza en Giner, Santa María y Fuster (2006), que nos parece más completa y perfeccionada.
2.1 Delimitación de los sistemas locales de trabajo
Con carácter previo a la detección de los SPL hay que delimitar la unidad territorial de análisis, esto es el sistema local de trabajo (en
adelante SLT). El concepto de SLT fue acuñado en Italia en el seno de la citada metodología Sforzi-ISTAT como paso previo a la
localización de los distritos industriales (ISTAT, 2005 y 2006), pudiéndose definir como un área geográfica, no necesariamente
coincidente con una unidad territorial administrativa, que presenta unas características homogéneas en términos de especialización
productiva, en condiciones de desarrollo empresarial o incluso en términos de ocupación 318. EL SLT constituye la unidad territorial
sobre cuyos indicadores demográficos, económicos y empresariales aplicaremos los criterios de identificación de SPL. Se trata, por
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Melo (2006), Vieira y Romero (2009), Branco y Parejo (2011), Nunes (2011) y Branco y Lopes (2013) son algunas de las excepciones a la regla, que no ocultan el desierto
existente en Portugal en este tipo de estudios aplicados.
316 Nos referimos, por ejemplo, a la inclusión de criterios que permitan verificar la existencia de cooperación entre las empresas; la preeminencia de pequeñas y medianas
empresas; la responsabilidad de éstas en la generación de la mayor parte del empleo; la existencia de relaciones competitivas en el mercado nacional o en el internacional
entre las empresas que componen la aglomeración, etc...
317 Esta metodología es, en lo fundamental, la utilizada por Rafael Boix y Vitorio Galletto en sus estudios para la identificación de los distritos industriales en España; Boix
y Galletto (2004, 2005 y 2006). Véase también Boix y Trullen (2011).
318 En este sentido, Giner, Santa María y Fuster (2006) añaden que los sistemas locales de trabajo “tienen como principal característica el contener dentro de sus fronteras
la mayor parte de flujos residencia-trabajo de su población”.
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tanto, de la unidad territorial que contiene el hipotético SPL, que en el caso que nos ocupa haremos coincidir con la unidad
administrativa del concellho.
2.2 Criterios de detección de SPL
Una vez que se han definido los SLT, hay que seleccionar y aplicar los criterios que determinarán si la actividad manufacturera
existente en un SLT determinado es susceptible de ser calificada como un SPL. Para ello, es importante que los criterios que se
consideren se cumplan simultáneamente. Los criterios que consideraremos, siguiendo a Giner, Santa María y Fuster (2006), son los
siguientes:
Criterio 1: Número de establecimientos. Consiste en determinar el número mínimo de establecimientos industriales a partir del cual
un SLT será considerado un SPL. Giner, Santa María y Fuster (2006) sugieren un número diferente en función del grado de
desagregación de actividades de que disponga la fuente utilizada. En nuestro caso, utilizamos la Clasificación Portuguesa de
Actividades Económicas (CAE Rev. 3) que elabora el INE de Portugal, cuyo nivel de desagregación para 2012 (año que vamos a utilizar
de referencia en nuestro estudio) es relativamente bajo. Por ello, hemos adoptado el criterio restrictivo de existir al menos 10
establecimientos dedicados a la misma actividad productiva, de los que al menos 6 de ellos deben tener 5 o más empleados.
Criterio 2: Criterio del número de empleados. Este criterio pretende asegurar una alta incidencia en el empleo por parte de la actividad
predominante en la aglomeración empresarial. Al igual que en el criterio anterior, Giner, Santa María y Fuster (2006) sugieren la
necesidad de que existan en el SLT al menos 200 empleados dedicados a la misma rama de actividad cuando se utiliza una clasificación
poco desagregada. Asumimos este número, dada la reducida agregación de la clasificación de actividades que utilizamos.
Criterio 3: Criterio de densidad empresarial. Este criterio sugiere la existencia de una elevada concentración geográfica de
establecimientos que se dedican a un mismo producto o rama de actividad en comparación con la media nacional. Su cumplimiento
se concreta en que el número de establecimientos por km2 en la actividad productiva existente en el SLT debe ser el doble del mismo
indicador a nivel nacional.
Criterio 4: Criterio de especialización productiva. Como la mayoría de las metodologías de identificación de aglomeraciones
empresariales, incluimos un criterio de especialización productiva319.
La fórmula para la aplicación de un índice de especialización que proponemos es la siguiente:
𝐸𝑖𝑗
𝐸𝑗
𝐿𝑖𝑗 =
𝐸𝑖
𝐸
Dónde:
Lij es el índice de especialización en el territorio i y en el sector j (entendiendo por “territorio i” el SLT considerado, y por “sector j” la
actividad productiva sobre la que aplicamos la metodología).
Eij es el número de establecimientos del sector j en el territorio i (en nuestro caso es el número de empresas, no de establecimientos,
ya que la información que proporcionan nuestras fuentes no distingue los distintos establecimientos que puede tener una misma
empresa).
Ej es el número de empresas totales del sector j en el área geográfica que vamos a tomar como referencia (utilizaremos como
referencia territorial superior la región, y no la nación, para flexibilizar el proceso de detección de aglomeraciones)320.
Ei es el número de empresas totales en el territorio i (de todos los sectores productivos).
E es el número de empresas totales en el territorio de referencia (es decir, número de empresas de todos los sectores productivos
en la región).
El índice denota especialización cuando es mayor que 1, pues ello indicaría que la especialización productiva en la rama en cuestión
en el SLT es mayor que la que se evidencia a nivel nacional.
Una vez que se han cumplido estos cuatros criterios de forma simultánea, Lainé (2000) plantea la necesidad de verificar otros dos
criterios más restrictivos (criterios 5 y 6), que permiten la localización de SPL de elevada dimensión, esto es, con una elevada
importancia relativa en términos de número de establecimientos y de empleo. Estos criterios no tienen que cumplirse de forma
simultánea para que el SLT sea considerado un SPL, aunque sí ha de evidenciarse al menos uno de los dos.
Criterio 5 de más dimensión. Que existan 20 establecimientos o más que generen al menos 400 empleos.
Criterio 6 de más dimensión. Que existan entre 10 y 19 establecimientos que generen como mínimo 800 empleos.
Una vez que se han cumplido los cuatro primeros criterios y al menos uno de los que Lainé (2000) denomina “de más dimensión”,
nos encontraríamos ante un SPL de acuerdo a los criterios establecidos en dicho trabajo. No obstante, como se comentó
anteriormente, Giner, Santa María y Fuster (2006) han señalado algunas limitaciones de esta metodología. La más relevante es que
no tiene en cuenta una de las características inherentes a la concepción teórica de distrito industrial, como es la predominancia de
la pequeña y mediana empresa. Además, tampoco contempla la necesidad de verificar la existencia de una especialización interna
dentro del SPL, lo que es deseable, especialmente en aquellos SPL que evidencian una especialización en más de una actividad

319

A modo de ejemplo, la metodología para detección de SPL utilizada por Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005) utiliza el mismo índice de especialización por
establecimientos. Mientras, la metodología Sfozi-ISTAT (2006) emplea índices de especialización laboral, acompañados de índices de prevalencia para hacerlos más
restrictivos. En nuestro criterio, la introducción de índices de prevalencia restringe las posibilidades analíticas, pues expulsa del análisis actividades secundarias en que el
SLT también evidencia una cierta especialización. Es decir, el uso de índices de prevalencia obliga a renunciar a la detección de SPL poliespecializados (Ruiz Fuensanta,
2008), de ahí que no estemos de acuerdo con su inclusión en la metodología a aplicar.
320 La división regional de Portugal que utilizaremos es la NUTS2, que contempla como regiones: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Región Autónoma de la Azores
y Región Autónoma de Madeira.
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productiva. Por estos motivos, sugieren la incorporación de los dos criterios siguientes a la metodología de detección de SPL (criterios
7 y 8), que nosotros asumimos.
Criterio 7: Tejido productivo fundamentado en la PYME. Este criterio exige que se verifique que al menos el 50 por 100 del empleo
producido por la rama de actividad de la industria principal del SPL esté generado por pequeñas y medianas empresas, entendiendo
por éstas, empresas con menos de 250 empleados (Comisión Europea, 2014).
Criterio 8: Criterio de especialización interna. Este criterio demanda que al menos el 30 por cien de la ocupación esté generada por la
rama de actividad de la industria principal del SPL.
Llegados a este punto, nos encontraríamos con SPL en la terminología de Lainé (2000) y de Giner, Santa María y Fuster (2006). Aun
así, a nuestro juicio esta metodología continúa teniendo limitaciones importantes, las cuales no están presentes en otras
aportaciones metodológicas existentes al respecto, como la propuesta por Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005). Hablamos, por
ejemplo, de la necesidad de contemplar la importancia relativa del SPL en la actividad económica en cuestión a nivel regional y
nacional (es una forma de constatar la existencia de ventajas competitivas asociadas a la aglomeración empresarial), o de considerar
la internacionalización de las empresas de la aglomeración, lo cual constituye un aspecto deseable e incluso definitorio de las
aglomeraciones empresariales desde un punto de vista teórico y aplicado. Sin perjuicio de que sea preciso también introducir algún
criterio que coteje la cooperación entre las empresas del SLT, que es igualmente un rasgo característico de este tipo de realidades
económicas. La admisión de estos criterios no está exenta de una carga de subjetividad, pero aun así entendemos que su
consideración mejora la metodología de identificación de SPL, de ahí que hayamos decidido incorporarlos a nuestro ejercicio (criterios
9, 10 y 11).
Criterio 9: Criterio de mayor importancia económica del SPL. Para aceptar este criterio se debe cumplir que la industria o rama de
actividad principal del SLT constituya al menos el 15 por 100 del valor de la producción de la industria o rama de actividad principal
de la región en la que se encuentra el SLT, o que la industria o rama de actividad principal del SLT constituya al menos el 0,1 por cien
del valor de la producción total en la región en la que se encuentra localizado.
Criterio 10: Criterio de internacionalización. Para aceptar este criterio la industria o rama de actividad principal de SLT debe tener
empresas que compitan en el mercado internacional, es decir, que sea exportadoras.
Criterio 11: Criterio de cooperación empresarial. Para la aceptación de este criterio, y por ende, para aceptar la evidencia de que
pueda existir una cooperación entre empresas, vamos a exigir que las empresas del SLT que trabajan en la industria o rama de la
actividad en cuestión tengan empresas participadas dentro de la misma industria o rama de actividad, o al menos participen
conjuntamente en el capital de otras empresas. Estos dos aspectos no dejan de ser subjetivos (y tal vez susceptibles de discusión),
pero a nuestro criterio serían indicativos de la existencia de lazos de relación y cooperación empresarial.
Una vez que se hayan evidenciado los criterios anteriores admitiríamos que estamos frente a realidades que se ajustan con precisión
a la descripción teórica de SPL. Por tanto, apenas cabría culminar el recorrido metodológico agrupando SPL por su proximidad,
vecindad y similitud, tratando de identificar SPL de mayor rango o tamaño, susceptibles de trascender al concelho en términos
territoriales. También sería el momento de ver en qué medida la existencia de niveles elevados de especialización de los SLT en más
de una actividad productiva permitiría la definición de dos o más aglomeraciones asociadas a un mismo territorio como SPL
poliespecializados.
En definitiva, planteamos una metodología de detección de SPL que parte de la propuesta por Lainé (2000) y de los cambios
introducidos en ésta por Giner, Santa María y Fuster (2006), si bien incorporando algunos de los criterios sugeridos por Hernández,
Fontrodona y Pezzi (2005). De esta forma, pensamos que esta metodología constituye una buena herramienta de detección de SPL,
especialmente en Portugal, habida cuenta de la información cuantitativa de que disponemos y de la estructura productiva con que
cuenta dicho país.
2.3 Fuentes
Ante la imposibilidad de disponer de información cuantitativa sobre el lugar de trabajo y de residencia de los empleados en Portugal
(requisito deseable para delimitar los SLT sobre los que vamos a aplicar los criterios que componen nuestra metodología de detección
de SPL), se ha optado por asimilar la unidad administrativa y territorial concelho como proxy de SLT321. Esta solución práctica solventa
la limitación mencionada y permite la aplicación de la metodología propuesta, además de ser coherente con la evidencia empírica
existente al respecto. A modo de ejemplo, la mayor parte de los SLT estudiados en Boix y Galletto (2006) se asocian
administrativamente con el municipio. Lo mismo ocurre en el análisis del caso catalán que se realiza en Hernández, Fontrodona y
Pezzi (2005), lo que, además, permite una más fácil asignación institucional de responsabilidades en el desarrollo posterior de los SPL
que se detecten.
En otro orden, la clasificación de las actividades productivas que vamos a utilizar es la definida en Portugal por la CAE Rev. 3, que
reproducimos en el Cuadro 1. Estrictamente consideraremos las industrias transformadoras, designadas en el apartado C de esta
clasificación, siendo las fuentes cuantitativas que utilizaremos para cotejar el cumplimiento de los criterios de la metodología de
detección de SPL las recogidas en el Cuadro 2.
Cuadro 1. Clasificación CAE Rev. 3. Industrias transformadoras
10: Industrias alimentarias
11: Industria de las bebidas
12: Industria del tabaco
13: Fabricación de textiles
14: Industria del vestuario
15: Industria del cuero y de los productos del cuero
16: Industrias de la madera y del corcho y sus productos, excepto mobiliario; Fabricación de productos de cestería y espartería
321

Es lo que se hace también en Cerejeira (2002), que es el estudio que tomamos de referencia comparativa.
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17: Fabricación de pasta, de papel, de cartón y sus artículos
18: Impresión y reproducción de productos gravados
19: Fabricación de coque, productos petrolíferos refinados y de aglomerados de combustible
20: Fabricación de productos químicos y de fibras sintéticas o artificiales, excepto productos farmacéuticos
21: Fabricación de productos farmacéuticos de base y de preparaciones farmacéuticas de base y de preparaciones farmacéuticas
22: Fabricación de artículos de goma y de materias plásticas
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24: Industrias metalúrgicas de base
25: Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y equipamientos
26: Fabricación de equipamientos informáticos, equipamientos para comunicaciones y productos electrónicos y ópticos
27: Fabricación de equipamiento eléctrico
28: Fabricación de máquinas de equipamientos, n.e.
29: Fabricación de automóviles, remolques, semi-remolques y componentes para automóviles
30: Fabricación de otro equipamiento de transporte
31: Fabricación de mobiliario y de colchones
32: Otras industrias transformadoras
33: Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipamientos
Fuente: INE de Portugal (www.ine.pt).

Cuadro 2. Fuentes cuantitativas utilizadas para la verificación de cada criterio metodológico
Criterio
Criterio del número de establecimientos
Criterio del número de empleados
Criterio de densidad empresarial
Criterio de especialización productiva
Criterios de más dimensión
Criterio de PYME
Criterio de especialización interna
Criterio de mayor importancia económica del SPL
Criterio de internacionalización
Criterio de cooperación empresarial
Fuente: Elaboración propia.

Indicador
Número de establecimientos
Número de empleados
Establecimientos/Km2
Índice de especialización empresarial
Número de establecimientos y empleados
Número de empleados por empresa
% del número de empleados
% volumen de negocios (en euros)
Número de empresas exportadoras
Accionistas por empresas y empresas participadas

Fuente
INE
INE
INE
INE
INE
SABI
INE
INE
SABI
SABI

En particular, la información cuantitativa utilizada ha sido mayoritariamente tomada del INE de Portugal (número de
establecimientos, número de empleados, volumen de negocio, etc., todo ello por concelho). Si bien, para la aplicación de los criterios
7, 10 y 11 de la metodología propuesta se ha complementado esta información con la que proporciona la base de datos SABI 322, la
cual se refiere a empresas, no a establecimientos, faltando, además, algunas empresas que por dimensión o por otros motivos no
son incluidas en la fuente. Aun con sus limitaciones, SABI nos permite, por ejemplo, extraer el listado de empresas exportadoras de
cada rama de actividad, además de valorar las relaciones existentes entre las empresas (pues proporciona cifras de participación en
el capital de las empresas, esto es de accionariado), por lo que creemos que su uso mejora las posibilidades de nuestro estudio, a
pesar de las carencias mencionadas, al permitir la verificación de los criterios de internacionalización y de cooperación empresarial
de la metodología propuesta.

3. RESULTADOS: SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES PORTUGUESES.
En la aplicación de la metodología propuesta para el caso portugués se han detectado 27 SLT que cumplen todos los criterios que se
incluyen en la metodología propuesta para la detección de SPL. En el Cuadro 3 se recoge el número de aglomeraciones industriales
que han ido cumplimiento de forma simultánea los criterios establecidos en cada rama de actividad económica, de manera que la
última columna del mismo (la referida a los 3 últimos criterios aplicados: criterios 9, 10 y 11) incluye aquéllas que cumplen con todos
los criterios especificados, siendo susceptibles, por tanto, de ser considerados SPL de acuerdo a la metodología propuesta en este
trabajo.
Cuadro 3. SPL detectados por rama de actividad, según los criterios que cumplen

CAE Rev. 3
10: Industrias alimentarias
11: Industrias de las bebidas
12: Industria del tabaco
13: Fabricación de textiles
14: Industria del vestuario
15: Industria del cuero y de los productos del cuero
16: Industrias de madera y del corcho y sus productos, excepto mobiliario; Fabricación de obras de
cestería y espartería
17: Fabricación de pasta, de papel, de cartón y sus artículos
18: Impresión y reproducción de soportes gravados
19: Fabricación de coque, productos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustibles
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Criterios
1, 2, 3
y4
26
9
0
13
22
15

5o6

7

8

16
1
0
9
22
12

15
0
0
7
22
11

3
0
0
3
12
5

9, 10 y
11
3
0
0
2
8
3

11

6

5

1

1

5
15
0

1
9
0

1
8
0

0
0
0

0
0
0

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es una base de datos que contiene información financiera de empresas españolas y portuguesas. A grandes rasgos,
contiene unas 320.000 empresas portuguesas clasificadas por sectores de actividad.
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20: Fabricación de productos químicos y de fibras sintéticas o artificiales, excepto productos
farmacéuticos
21: Fabricación de productos farmacéuticos de base y preparaciones farmacéuticas
22: Fabricación de artículos de goma y de materias prácticas
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24: Industrias metalúrgicas de base
25: Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y equipamientos
26: Fabricación de equipamientos informáticos, equipamiento para comunicaciones y productos
electrónicos e ópticos
27: Fabricación de equipamiento eléctrico
28: Fabricación de máquinas y de equipamiento, n.e.
29: Fabricación de automóviles, remolques, semi-remolques y componentes para vehículos
automóviles
30: Fabricación de otros equipamientos de transportes
31: Fabricación de mobiliario y de colchones
32: Otras industrias transformadoras
33: Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipamientos
Total
Fuente: Anexo 1.

6

5

3

0

0

2
18
23
3
35

2
10
17
3
29

2
8
13
1
27

0
0
4
0
6

0
0
3
0
5

1

1

0

0

0

15
18

10
12

4
10

0
0

0
0

8

5

0

0

0

2
16
11
13
287

0
10
4
8
192

0
9
3
7
156

0
2
0
0
36

0
2
0
0
27

A modo de aclaración, de acuerdo al Cuadro 3 existirían en Portugal 287 SLT que cumplen los criterios 1, 2, 3 y 4; 192 de ellos cumplen
también los criterios 5 y 6, de los que 156 cumplen además el criterio 7. Cuando hemos aplicado sobre estos q56 SLT el criterio
número 8, solo en 36 de ellos se ha verificado, siendo finalmente solo los 27 mencionados más arriba los únicos que cumplen también
con los tres últimos criterios establecidos.
Si descendemos al nivel productivo, de las 23 ramas manufactureras consideradas (tomadas de la clasificación CAE Rev. 3), la
metodología aplicada ha permitido detectar SPL en 8 de ellas: Industria del vestuario (6 SPL); fabricación de productos metálicos,
excepto máquinas y equipamientos (5 SPL); industrias alimentarias (3 SPL); industria del cuero y de los productos del cuero (3 SPL);
fabricación de otros productos minerales no metálicos (3 SPL); fabricación de textiles (1 SPL); fabricación de mobiliario y de colchones
(1 SPL); industrias de madera y del corcho y sus productos, excepto mobiliario; fabricación de obras de cestería y espartería (1 SPL);
además de un SPL de gran dimensión vinculado a las industrias de textiles y vestuarios, y de un SPL poliespecializado en la industria
textil y en la fabricación de mobiliario y colchones323.
Geográficamente, y de acuerdo al nivel 2 de la NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales de Estadística), la mayor parte de
los SPL detectados se encuentran en el norte del país. Así, 16 de los 27 SPL (casi el 60 por 100) se localizan en la región Norte,
situándose 9 en la región Centro (el 33 por 100), estando los 2 restantes en Lisboa y en el Algarve, respectivamente (Anexo 1; Figura
1). Esta concentración territorial de SPL en Portugal se verifica incluso dentro de las regiones, principalmente en las proximidades de
la costa atlántica. A modo de ejemplo, dentro de la región Norte es en la región de los ríos Ave y Tâmega donde se detecta un mayor
número de SPL; e igualmente, en la región centro, son las áreas próximas al mar (la región entre los ríos Duero y Vouga, el Baixo
Vouga o el Pinhal Litoral) las que cuentan con más SPL detectados. Además, los SPL identificados en Mafra (Lisboa) y Olhão (Algarve)
también se caracterizan por su cercanía al mar, por lo que la distribución geográfica de SPL en Portugal compartiría con la de otros
países este rasgo característico (la proximidad a la costa), en consonancia con los preceptos de la teoría clásica de la localización
industrial324.
Figura 1. Localización de los SPL detectados por regionales
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323 Estos dos últimos SPL derivan de la integración, por proximidad o por tener características productivas homogéneas, de 2 o más SPL. En el primero de los casos se
incluyen los dos SLP detectados en Santo Tirso (distrito administrativo de Oporto), uno relativo a la industria del textil y otro a la industria del vestuario, que integramos
en uno solo de mayor dimensión al entender que ambas actividades forman parte de la misma cadena productiva (son susceptibles de ser integradas verticalmente). En el
segundo caso se trata de la integración en un SPL poliespecializado de dos SPL localizados en Paços de Ferreira (también en el distrito de Oporto), uno de ellos perteneciente
a la industria textil y el otro a la industria de mobiliario y colchones. Aunque son SPL con una especialización productiva diferente, entendemos que ambos son susceptibles
de conformar un SPL poliespecializado en la terminología de Ruiz Fuensanta (2008).
324 A modo de ejemplo, en su estudio sobre la detección de los distritos industriales en España, Boix y Galletto (2006) han identificado la concentración de estos en torno
a la orilla mediterránea, fundamentalmente en la costa levantina y en Cataluña.
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Fuente: Anexo 1.

En otro orden, no es objetivo de este trabajo analizar individualmente cada uno de los SPL detectados, aunque sí valorar la
importancia relativa de éstos en el conjunto del tejido productivo portugués (Cuadro 4). Los 25 SPL localizados (27 si no hubiéramos
agrupado los SPL de Santo Tirso y Paços de Ferreria) cuentan con 9.710 establecimientos, lo que supone el 13,3 por 100 del total de
la industria manufacturera portuguesa. Igualmente, los SPL detectados generan 113.192 empleados, que representan el 17,6 por
cien del total de la industria manufacturera. EL volumen de negocio de estos SPL se estimaba en 2012 (es el año tomado como
referencia en el estudio) en torno a los 6.800 millones de euros, lo que representa un 8,6 por 100 del volumen de negocio total de la
industria manufacturera portuguesa. En definitiva, hablamos de enclaves que tienen una importancia significativa en la economía
portuguesa, con una capacidad elevada de generación de rentas y empleo.
Cuadro 4. Los SPL detectados en términos de establecimientos, empleos y volumen de negocio
Concelho

Nº
establecimientos

Nº
Volumen de
empleados Negocio

% establecimientos
s/ total código CAE

% empleados s/
total código CAE

10: Industrias alimentarias
Ílhavo
86
1.416
176.289.801
0,78
1,59
Mafra
141
2.023
236.172.927
1,28
2,28
Olhão
48
535
41.779.332
0,44
0,60
13: Fabricación de textiles
Guimarães
538
11.086
812.987.380
16,01
27,76
Santo Tirso
194
3.819
264.391.134
5,77
9,56
14: Industria del vestuario
Barcelos
1.494
11.530
551.462.686
15,92
13,75
Fafe
436
3.629
154.733.035
4,65
4,33
Lousada
182
4.297
112.477.262
1,94
5,12
Paços de Ferreira
166
3.875
130.015.521
1,77
4,62
Penafiel
153
3.752
87.616.588
1,63
4,47
Póvoa de Lanhoso
83
1.064
98.472.330
0,88
1,27
Santo Tirso
327
3.670
107.179.388
3,48
4,38
Vila Nova de Famalicão 652
6.777
244.101.932
6,95
8,08
15: Industria del cuero y otros productos de cuero
Alcanena
96
1.519
171.345.287
3,12
3,35
Felguerias
840
14.254
765.418.487
27,30
31,40
Oliveira de Azeméis
524
5.427
250.401.398
17,03
11,96
16: Industrias de madera, corcho y sus productos, excepto mobiliario. Fabricación de productos de cestería y espartería
Santa Maria da Feira
903
7.249
992.196.304
15,19
23,99
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Alcobaça
121
2.100
97.843.267
2,57
5,13
Oliveira do Bairro
40
1.391
97.479.942
0,85
3,40
Porto de Mós
124
1.290
62.593.301
2,63
3,15
25: Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y equipamientos
Águeda
288
3.475
234.598.038
2,28
4,38
Albergaria-a-Velha
98
1.225
81.379.200
0,78
1,54
Marinha Grande
283
2.864
260.246.457
2,24
3,61
Sever do Vouga
75
1.024
90.511.192
0,59
1,29
Vale de Cambra
144
2.140
219.619.059
1,14
2,70
31: Fabricación de mobiliario y colchones
Paços de Ferreira
832
5.870
229.594.283
15,62
19,03
Paredes
842
5.891
230.063.623
15,81
19,10
Total de SPLs detectados
Total
9.710
113.192
6.800.969.154
Total de industria manufacturera portuguesa
Total
73.263
643.953
78.889.907.101
Peso relativo de los SLP en el total de la industria manufacturera
%
13,25
17,58
8,62
Fuente: INE de Portugal (www.ine.pt).

Cuadro 5. “Distritos industriales” detectados en 1990-92 vs SPL identificados en 2012
1990-1992
Águeda
Alcanena
Alcobaça
Barcelos
Covilhã
Felgueiras
Guimarães
Lousada
Marinha Grande

2012
Águeda
Albergaria-a-Velha
Alcanena
Alcobaça
Barcelos
Fafe
Felguerias
Guimarães
Ílhavo
Lousada
Mafra
Marinha Grande

1003

% volumen de
negocios
s/ total código CAE
1,53
2,06
0,36
28,53
9,28
18,88
5,30
3,85
4,45
3,00
3,37
3,67
8,36
7,32
32,72
10,70
35,75
2,68
2,67
1,71
4,44
1,54
4,92
1,71
4,15
17,85
17,88
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Oliveira de Azeméis
Paços de Ferreira
Paredes

Santa Maria da Feira
Santo Tirso
Sâo Joâo da Madeira

Olhão
Oliveira de Azeméis
Oliveira do Bairro
Paços de Ferreira
Paredes
Penafiel
Porto de Mós
Póvoa de Lanhoso
Santa Maria da Feira
Santo Tirso

Sever do Vouga
Vale de Cambra
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Fuente: Cerejeria (2002) y Anexo 1.

Obviamente, la importancia relativa de los SPL es mayor si descendemos a nivel local y regional (esto es, a nivel de concelho y distrito
administrativo). Y también si hacemos la valoración con respecto al conjunto de la rama manufacturera del país a la que están
vinculados. En este sentido, el SPL detectado en Santa María da Feira, vinculado a la industria cochera, representa cerca del 24 por
100 del empleo del sector a nivel nacional, generando un volumen de negocio superior a la tercera parte de la facturación nacional
de esta rama de la industria lusa. Estos porcentajes son similares a los que presentan otros SPL detectados, como el de Guimarães
en la rama textil, o el de Felgueiras en la industria del cuero (Cuadro 4).
Quedaría, por último, cotejar nuestro ejercicio con el realizado por Cerejeira (2002) sobre los distritos industriales portugueses de
comienzos de la década de 1990. Para ilustrar la comparación hemos elaborado el Cuadro 5, que reproduce aquéllos SPL que ya
fueron detectados en el estudio de Cerejeira junto a los que hemos detectados en nuestro trabajo. En el trabajo de Cerejeira (2002)
fueron detectados 16 distritos industriales (esta es la denominación que el autor dio a las aglomeraciones industriales identificadas),
ubicados en los concelhos de Águeda, Alcanena, Alcobaça, Barcelos, Covilhã, Felguerias, Guimarães, Lousada, Marinha Grande,
Oliveira de Azeméis, Paços de Ferreira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João de Madeira y Vila Nova de Famalicão. De ellos,
todos, excepto las aglomeraciones industriales ubicadas en Covilhã y São João de Madeira, han sido identificados en nuestro estudio
como SPL, al cumplir todos los criterios que componen la metodología propuesta 325. Además, en nuestro estudio han aparecido con
respecto a comienzos de la década de 1990 hasta 11 nuevos SPL, ubicados en los concelhos de Albergaria-a-Velha, Fafe, Ílhavo, Mafra,
Olhão, Oliveira do Bairro, Penafiel, Porto de Mós, Povóa de Lanhoso, Sever do Vouga y Vale de Cambra. La detección de estos nuevos
SPL obliga a preguntarse sobre las razones de su aparición. Éstas pueden tener un carácter metodológico, pues los criterios aplicados
por nuestro trabajo difieren de los utilizados por Cerejeira en su estudio inicial, o deberse al reciente o incipiente desarrollo de los
mismos. En este sentido, solo un estudio monográfico de cada uno de estos SPL permitiría conocer en qué fase del ciclo vital se
encuentran cada uno de los SPL detectados, siendo ello una información relevante para su desarrollo e impulso, o en última instancia
para retrasar su declive y desaparición. Emplazamos, por tanto, al lector a futuros trabajos de investigación en este sentido.

5. CONCLUSIONES
Tras una revisión en profundidad de la literatura económica hemos concluido que la mejor metodología para la detección de Sistemas
Productivos Locales es la propuesta por el investigador Lainé (2000), aunque resulta conveniente que se ajusta mediante los criterios
de localización que se han establecido en los trabajos posteriores de Giner, Santa María y Fuster (2006) y Hernández, Fontrodona y
Pezzi (2005).
Ante la necesidad de localizar los Sistemas Productivos Locales en Portugal, ya que no existen trabajos como los realizados en España
e Italia. En este proceso de localizació se concluye en la detección de 25 SPL en Portugal, dos de ellos poliespecializado, concentrados
mayoritariamente en la mitad norte del país y próximos a la costa atlántica. Éstos representarían, aproximadamente, el 15 por 100
de la industria portuguesa en términos de empleo generado y número de establecimientos.
En cuanto a la localización de estos Sistemas Productivos Locales, el patrón es muy similar al caso español, se localizan principalmente
en el norte y muy cerca a la costa.
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Anexo 1. Resultados de la aplicación de los criterios que constituyen la metodología propuesta para la detección de SPL
Concelho

Zona: Distrito

10: Industrias alimentarias
Ílhavo
Centro: Baixo Vouga
Mafra
Lisboa: Grande Lisboa
Olhão
Algarve
13: Fabricación de textiles
Guimarães
Norte: Ave
Santo Tirso
Norte: Ave
14: Industria del vestuario
Barcelos
Norte: Cávado
Fafe
Norte: Fafe
Lousada
Norte: Tâmega
Paços de Ferreira
Norte: Tâmega
Penafiel
Norte Tâmega
Póvoa de Lanhoso
Norte: Ave
Santo Tirso
Norte: Ave

Crit.
1

Crit. 2

Crit. 3

Crit.
4

Crits. 5 o 6

Crit.
7

86
141
48

1.416
2.023
535

9,75
4,00
3,08

2,31
1,58
1,02

Sí
Sí
Sí

538
194

11.086 55,75
3.819 35,50

1.494
436
182
166
153
83
327

11.530
3.629
4.297
3.875
3.752
1.064
3.670

39,40
19,90
18,90
23,40
7,20
6,20
23,90

1005

Crit.
9.1

Crit.
9.2

Crit.
10

Crit. 11

70,69 33,02
62,57 55,02
100
55,96

4,93
7,3
35,49

0,31
0,17
0,49

1
4
1

Sí
Sí
Sí

12,22 Sí
10,79 Sí

62,91 36,82
58,88 34,28

33,94
11,04

0,89
0,29

69
31

Sí
Sí

15,1
12,01
5,77
3,79
3,4
5,39
6,52

100
100
84,37
76,69
100
100
100

21,83
6,13
4,45
5,15
3,47
3,9
4,24

0,6
0,17
0,12
0,14
0,1
0,11
0,12

104
67
30
23
26
20
48

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Crit. 8

56,89
62,67
59,17
33,43
56,2
57,67
32,95
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Vila Nova de
Famalicão
Norte: Ave
652
6.777 32,30 6,19 Sí
85,07 30,25 9,66
0,27
116
Sí
15: Industria del cuero y otros productos de cuero
Alcanena
Centro: Médio Tejo
96
1.519 25,00 22,07 Sí
100
63,32 60,09 0,3
8
Sí
Felguerias
Norte: Tâmega
840
14.254 242,00 56,57 Sí
95,08 81,29 37,79 0,84
47
Sí
Norte: Entre Douro e
Oliveira de Azeméis Vouga
524
5.427 108,33 27,46 Sí
100
33,3
12,36 0,27
25
Sí
16: Industrias de madera, corcho y sus productos, excepto mobiliario. Fabricación de productos de cestería y espartería
Santa Maria da
Norte: Entre Douro e
Feira
Vouga
903
7.249 69,67 11,7 Sí
68,09 35,54 58,56 1,09
91
Sí
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Alcobaça
Centro: Oeste
121
2.100 6,00
4,59 Sí
100
35,45 4,97
0,17
27
Sí
Oliveira do Bairro
Centro: Baixo Vouga
40
1.391 9,20
3,9
Sí
100
39,38 4,95
0,17
4
Sí
Porto de Mós
Centro: Pinhal litoral
124
1.290 9,40
10,81 Sí
100
49,77 3,18
0,11
20
Sí
25: Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y equipamientos
Águeda
Centro: Baixo Vouga
288
3.475 6,14
5,15 Sí
100
36,32 11,61 0,41
39
Sí
Albergaria-a-Velha
Centro: Baixo Vouga
98
1.225 4,50
3,5
Sí
71,94 36,6
4,03
0,14
6
Sí
Marinha Grande
Centro: Pinhal litoral
283
2.864 10,79 5,61 Sí
100
41,47 12,88 0,46
43
Sí
Sever do Vouga
Centro: Baixo Vouga
75
1.024 4,14
5,15 Sí
100
63,91 4,48
0,16
9
Sí
Norte: Entre Douro e
Vale de Cambra
Vouga
144
2.140 7,00
5,93 Sí
57,54 43,9
9,89
0,24
14
Sí
31: Fabricación de mobiliario y colchones
Paços de Ferreira
Norte: Tâmega
832
5.870 195,33 33,43 Sí
68,73 50,64 29,5
0,25
103
Sí
Paredes
Norte: Tâmega
842
5.891 89,50 24,8 Sí
100
55,05 29,56 0,25
106
Sí
Nota: Criterio 1: Número de establecimientos; Criterio 2: Criterio del número de empleados; Criterio 3: Criterio de densidad empresarial; Criterio 4:
Criterio de especialización productiva; Criterio 5 de más dimensión; Criterio 6 de más dimensión; Criterio 7: Tejido productivo fundamentado en la
PYME; Criterio 8: Criterio de especialización interna; Criterio 9: Criterio de mayor importancia económica del SPL; Criterio 10: Criterio de
internacionalización; Criterio 11: Criterio de cooperación empresarial
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de Portugal (www.ine.pt) y de la base de datos SABI.
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RESUMEN
El fin del presente documento es realizar una evaluación del impacto del Programa Operativo para y por el beneficio de la I+D+i
empresarial-Fondo Tecnológico 2007-2013 en los indicadores de I+d+i en Galicia, territorio con objetivo Convergencia de la UE. Un
análisis detallado de los resultados producidos como el aquí propuesto, permitirá no sólo comprobar si los objetivos propuestos son
logrados, sino que también será útil para observar en qué medida se cumplen las estimaciones previstas para los indicadores. Se
propone el estudio a través del análisis de los valores obtenidos para el caso gallego, lo que permitirá detectar posibles problemáticas
actuales de cara a la mejora del diseño e implementación de esta y de otras políticas de innovación en el período de programación
europeo 2014-2020 y sucesivos.
Palabras clave: Políticas tecnológicas, indicadores I+D+i, Feder , Fondo Tecnológico, Galicia.
Clasificación JEL: O38, R11, R58

EVALUATION OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY FUND 2007-2013 ON THE GALICIAN R&D&I INDICATORS
ABSTRACT
The aim of this document is to conduct an assessment of the impact on R&D indicators provided by the Operational Programme for
the benefit of R&D&i for Companies- Technology Fund 2007-2013 in Galicia, Convergence territory of the EU. A detailed analysis of
the results produced as we propose here, will not only check if the proposed objectives are achieved, but it will also be useful to
observe to what extent they meet the estimates provided. The study is carried out through the analysis of figures obtained. It will
also be useful to detect current problems of design and implementation of this and other innovation policies in the European
programming period 2014-2020 and successive periods.
Keywords: Innovation policies, R&D&i indicators, ERDF, Technology Fund, Galicia.
JEL Classification: O38, R11, R58

1. INTRODUCCIÓN
Al comienzo del presente siglo, la UE fijó en Lisboa como objetivo estratégico para el año 2010 que la Unión fuese “la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más
y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2007).
Con el objeto de preparar el paso a una economía y a una sociedad basadas en el conocimiento, la estrategia de Lisboa se basó en
tres ejes, uno de los cuales consistía en la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y a la I+D. Con posterioridad,
el Consejo Europeo instó en 2005 a acelerar el ritmo de este proceso tratando de reactivar la Estrategia de Lisboa, de manera que se
pudiesen potenciar las políticas de innovación y desarrollar así la I+D+i en todas sus formas (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, 2007).
En ese mismo ejercicio 2005 el propio Consejo estableció que España recibiría una asignación adicional de aproximadamente 2.000
millones de euros de Fondos Feder, con el fin de mejorar esa I+D+i por y para el beneficio de las empresas, (Consejo Europeo, 2005).
Se crea en el Estado español, como consecuencia, este Programa Operativo de “I+D+i por y para el beneficio de las Empresas–Fondo
Tecnológico” para gestionar esos recursos adicionales para actividades de I+D+i (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
2007).
Tras el profundo período de crisis económica y estructural del que aún no se ha salido, España -y por extensión Galicia-, continúa a
llevar a cabo ajustes estructurales por causa de los grandes desequilibrios externos e internos generados. Mientras tanto, factores
como las dificultades de financiación impiden una mejora más rápida de la economía real y de la situación de desempleo (Comisión
Europea, 2016).
En el momento actual en el que nos encontramos, a comienzos del período de programación 2014-2020 y con la Estrategia 2020 ya
en marcha, es el momento apropiado para acometer la evaluación de esta política llevada a cabo durante los años precedentes y
comprobar en qué medida los objetivos y resultados fijados en este Programa Operativo fueron alcanzados o no en Galicia.
Con esta finalidad se elabora el presente documento, en el que se abordará en el segundo punto el objeto de los Fondos Estructurales
y la importancia de evaluarlos; en el tercero la descripción y los objetivos del Fondo Tecnológico; en el cuarto se aportan los
indicadores de contexto previstos; en el quinto los datos observados para el período 2007-2013; finalmente, en el sexto apartado se
extraen las conclusiones correspondientes.

2. QUÉ SON LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y POR QUÉ EVALUARLOS?
2.1 Los Fondos Estructurales
Uno de los objetivos prioritarios de la UE es la cohesión económica y social para favorecer un desarrollo armonioso, equilibrado y
perdurable de las actividades económicas, que cree empleo y contribuya a la protección del medio ambiente, así como a la
eliminación de las desigualdades.
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Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son instrumentos creados por la Comisión Europea para apoyar el esfuerzo de
cohesión económica y social. Estos fondos están destinados a cofinanciar en los Estados miembros las intervenciones regionales u
horizontales.
Durante el período de programación 2007-2013, la UE contó con los siguientes dos tipos de Fondos Estructurales, ya que los fondos
agrícola (Feader) y de pesca (Femp) pasaron a considerarse Sectoriales (UE, 2014):



El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dotado para ayudar a las regiones menos desarrolladas y a aquéllas que
se encuentran en fase de reconversión económica o padezcan dificultades estructurales. Son los de mayor cuantía



El Fondo Social Europeo (Fse), que participa principalmente en la Estrategia de Empleo Europea.

i.

La situación de los Fondos Estructurales en España

España fue el país mayor perceptor de Fondos Estructurales hasta el período 2007-2013. Estos fondos se implementan en el conjunto
del Estado a través de los llamados Programas Operativos, siendo su número para el período objeto de análisis superior a vente en
el conjunto del Estado.
En cuanto a la evolución de la percepción de recursos, en el período 1994-1999 España ocupaba un claro primer lugar europeo por
delante de -por orden- Italia, Grecia y Portugal (ABC, 1993), lugar que seguía manteniendo en el período 2000-2006 –por delante
ahora de Italia, Grecia, Alemania y Portugal- con amplia diferencia en las cuantías percibidas sobre el resto de países (Villaverde &
Maza, 2010). Sin embargo, para el período 2007-2013 deja de ocupar esta posición favorecida en el reparto de fondos pasando a ser
Polonia la gran beneficiaria con una cuantía que casi duplica a la española. Aún así, en la segunda posición permanece por delante
de países como –de nuevo por orden- Italia, República Checa, Alemania o Hungría (Comisión Europea, 2006). Véase en el gráfico 1 la
evolución de las cuantías asignadas en Fondos Estructurales a España:
Gráfico 1: Asignación de Fondos Estructurales a España 1986-2013 (en M€).

Total (En millóns de euros)
80.000 €
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50.654
40.000 €

31.457
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18.707
4.822
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1986-1988

1988-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MENR 2007-2013.

ii.

La situación de los Fondos Estructurales en Galicia

En líneas generales, la situación observada para la asignación de los Fondos Estructurales en el conjunto del Estado también se
reproduce en Galicia, donde en el período 2007-2013 se observa una disminución de recursos especialmente acusada en el caso de
los Fondos Feder. Se muestran los datos en el siguiente gráfico 2, en el que se incluyen los Fondos Sectoriales anteriormente
considerados como Estructurales:
Gráfico 2: Evolución de los fondos comunitarios en Galicia 1994-2020 (en M€).
3.000 €
2.500 €

FEDER

2.000 €

FSE

1.500 €

FEOGA-O

1.000 €

IFOP

500 €
-€

Nota:*Datos de fondos comprometidos según POI Galicia 00-06, Xunta de Galicia;**Datos estimados. FEDER regional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Facenda y del Ministerio de Hacienda

En efecto, habría una tendencia a la reducción de los Fondos Estructurales y Sectoriales asignados a Galicia período a período, si bien
esta situación no se produce en el caso del FEADER, que de forma moderada va aumentando su cuantía.
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2.2 La importancia de evaluar los Fondos Estructurales
Con anterioridad a la presentación del Reglamento Marco y del Reglamento de Coordinación de los Fondos Estructurales en 1988
(Díaz & Izquierdo, 2005), la evaluación de este tipo de políticas estaba poco extendida en Europa. Era, además, de escasa repercusión
(Lang, 2001) e interés para los Estados Miembros (Bachtler & Mitchie, 1997). Sin embargo, la Comisión Europea realizó un esfuerzo
importante a lo largo de los diferentes períodos de programación para lograr que esta situación cambiase, de manera que hoy en día
desde el ámbito científico no se pone en duda la importancia de realizar este tipo de evaluaciones. La Comisión pretendía con este
impulso que las asignaciones presupuestarias respondiesen a una mayor eficacia y eficiencia a la hora de mostrar resultados
económicos y sociales a medio plazo (Díaz & Izquierdo, 2005).
Las evaluaciones previas y posteriores deben tener en cuenta no sólo los objetivos fijados inicialmente en las políticas, sino que estos
deberán ser contrastados con los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de las mismas (Díaz & Izquierdo, 2005).
Es este, por tanto, el ejercicio que se propone en el presente documento con objeto de mejorar el diseño y funcionamiento de las
políticas de I+D+i empresarial en Galicia. El objetivo general se dirige también a mejorar la calidad y eficiencia de las intervenciones
financiadas, maximizando su impacto en el territorio (Junta de Castilla-La Mancha, 2016) en términos de desarrollo tecnológico
regional y de recursos humanos.

3. EL FONDO TECNOLÓGICO: OBJETIVOS
Este “Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las Empresas–Fondo Tecnológico” nace como una herramienta clave
para superar las debilidades del Sistema Español de Ciencia-Tecnología-Empresa (SCTE), y para estructurar éste de modo que esté en
condiciones de aprovechar las oportunidades económicas y sociales que ofrece el desarrollo tecnológico. Las principales debilidades
detectadas serían (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2007): la baja consideración de la I+D+i como elemento de
competitividad por parte del empresariado, insuficiente formación y capacitación de RRHH en I+D+i, falta de recursos financieros y
de RRHH para innovar, la escasa cultura de colaboración entre los agentes innovadores (empresas, centros de investigación e
universidades), el escaso conocimiento de las actividades de transferencia de innovación, la falta de aprovechamiento por parte de
las empresas del sistema público de I+D o la falta de cooperación entre Pymes para promover proyectos innovadores. De igual
manera, el Fondo Tecnológico debía contribuir a que la vertebración del SCTE se produjese de una forma harmónica en todo el
territorio, no quedando los recursos en manos de las CC.AA. más desarrolladas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
2007). De acuerdo con la formulación general, las actuaciones prioritarias del Fondo deben responder a la siguiente tipología
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2007):
• Actuaciones dirigidas a la vertebración del sistema: fomento de la cooperación entre OPIs, Centros Tecnológicos y empresas,
favoreciendo la incorporación de las Pymes a la actividad innovadora.
• Creación y consolidación de Centros Tecnológicos y de Centros de Investigación orientados a la investigación aplicada relacionada
con las empresas.
• Apoyo a la transferencia de resultados de investigación de los OPIs a las empresas.
• Acciones dirigidas a atraer la actividad investigadora e innovadora fundamentalmente a Pymes y agentes con escasa actividad de
I+D+i.
Además de estas líneas, tampoco se excluía el apoyo a proyectos de I+D+i canalizado a través de programas de ayudas en
concurrencia competitiva.
Surge, por tanto, este Programa Operativo con actuaciones dirigidas a un ámbito plurirregional, abarcando todo el territorio español
y asignando sus recursos de acuerdo con los siguientes porcentajes indicativos aprobados por el Consejo Europeo (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, 2007): 70% para las regiones objetivo convergencia, 5% para las phasing-out (efecto
estadístico), 15% para las phasing-in (efecto crecimiento) y 10% para las regiones con objetivo competitividad. Su distribución por
CC.AA. se planifica según lo recogido en la siguiente tabla 1, de manera proporcional a su gasto en I+D:
Tabla 1: Reparto indicativo del Fondo Tecnológico por CC.AA., en M€
COMUNIDAD AUTÓNOMA
REGIONES CONVERGENCIA (70%)
Andalucía
Castilla-La-Mancha
Extremadura
Galicia
REGIONES PHASING OUT (5%)
Asturias
Ceuta
Melilla
Murcia
REGIONES PHASING IN (15%)
Canarias
Castilla León
Comunidad Valenciana
REGIONES COMPETITIVIDAD (10%)
Aragón
Baleares
Cantabria
Cataluña

MILLONES € 2004
1.396,50 €
866,69 €
113,96 €
55,98 €
359,87 €
99,75 €
44,89 €
0,50 €
0,50 €
53,86 €
299,25 €
43,89 €
93,76 €
161,60 €
199,50 €
5,98 €
2,00 €
2,00 €
70,82 €

1009

MILLONES € CORRIENTES
1.573,92 €
976,80 €
128,44 €
63,09 €
405,59 €
112,42 €
50,59 €
0,56 €
0,56 €
60,71 €
337,27 €
49,47 €
105,68 €
182,12 €
224,84 €
6,74 €
2,25 €
2,25 €
79,82 €
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Rioja, La
Madrid
Navarra
País Vasco
TOTAL
Fuente: Dirección General de Fondos Comunitarios, MEH

1,00 €
82,79 €
8,98 €
25,93 €
1.995,00 €

1,12 €
93,31 €
10,12 €
29,23 €
2.248,45 €

4. INDICADORES DE CONTEXTO DEL FONDO TECNOLÓGICO
Se incluye a continuación la tabla con indicadores de contexto de I+D+i recogidos en el Programa Operativo del Fondo Tecnológico.
La mayor parte de los datos están extraídos del ejercicio 2005, si bien para algún caso puntual el dato de esa anualidad no estaba
disponible y se tomó el anterior dato existente (2004 o 2003 excepto en el caso del último indicador para el que se disponía del dato
de 2006). Los datos para el conjunto de España y de Galicia pueden verse en la siguiente tabla 2:
Tabla 2: Indicadores de contexto para la I+D+i relativos al P. O. Fondo Tecnológico 2007-2013
Indicadores
Gasto I+D/PIB
Gasto en I+D de las AAPP/PIB
Gasto en I+D de las empresas e IPSFL/PIB
Gasto en I+D de las empresas e IPSFL/Gasto I+D
Gasto en I+D enseñanza superior/Gasto I+D
Gasto I+D/Habitante
Gasto I+D/1000 ocupados
Gasto I+D sectores alta tecnología/Gasto I+D
Personal en I+D en EJC
Personal en I+D en EJC/Ocupados
Personal en I+D en empresas e IPSFL en EJC/Ocupados
Personal en I+D en empresas e IPSFL en EJC/Personal en I+D en EXC
Personal en I+D EJC en las AAPP/Personal en I+D EJC
Tesis de doctorado por 1000 habitantes
Investigadores EJC/Población ocupada
Investigadores/Personal en I+D EJC
Graduados Universitarios en Ciencia y Tecnología por 1000 habitantes
Solicitud de patentes (OEP)/Millón habitantes
Gasto en I+D empresas e IPSFL/nº total empresas
Fuente: P.O. Fondo Tecnológico, tomados de INE, IGE, Eurostat y Ministerio de Educación e Ciencia

España ´05
1,13
0,19
0,61
53,93
33,00
231,18
537,44
36,23
174.773
0,92
0,40
43,31
18,35
0,19
0,58
62,78
7,80
14,32
1.732,27

Galicia ´05
0,88
0,14
0,38
43,44
36,00
146,69
358,55
25,77
8.496
0,75
0,24
31,60
15,26
0,13
0,52
68,87
7,10
2,10
918,56

La observación de los datos referidos a ese momento, que ofrecen una fotografía fija de la situación existente cuando se pone en
marcha el Fondo Tecnológico, permite darse cuenta de la precaria situación gallega respecto a la del conjunto del Estado en relación
a casi todos los indicadores. En efecto, Galicia presenta todos los indicadores con peor cifra que los estatales, a excepción del Gasto
en I+D en enseñanza superior y del número de investigadores en relación a la cantidad de personal dedicado a la I+D. Es preciso
puntualizar que España no es tampoco un país puntero en cuanto a I+D, si comparamos sus cifras con los países europeos líderes en
esta área: Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania etc (Eustat; Eurostat, 2017), entre otros. De tal manera que si ampliamos el marco
contextual al nivel europeo, la situación gallega puede considerarse incluso peor respecto a las regiones más desarrolladas.
Además de los datos observados en la anterior tabla, a la hora de planificar el P. O. Fondo Tecnológico se realiza una estimación del
impacto que la aplicación de estos recursos tendría sobre las áreas en las que se pretende actuar. Se presenta, por lo tanto, una
estimación de ese impacto para el ejercicio 2013, tomando los indicadores que se pueden observar en la siguiente tabla 3:
Tabla 3: Estimación de impacto en indicadores estratégicos en Galicia y España, Fondo Tecnológico 2007-2013
Indicadores
España ´05
Galicia ´05
Gasto I+D/PIB
1,13
0,88
Gasto en I+D de empresas e IPSFL/Gasto I+D
53,93
43,44
Tesis de doctorado por 1000 habitantes
0,19
0,13
Solicitud de patentes (OEP)/Millón habitantes
14,32
2,10
Mujeres en I+D EJC del total empleados en I+D EJC
37,77
38,58
Solicitud de patentes (OEP) de medio ambiente/Millón habitantes 0,072
0,00
%trabajadoras en alta y media tecnología
26,50
17,9
Fuente: P. O. Fondo Tecnológico, tomado de INE, Eurostat y Ministerio de Educación y Ciencia

Estimación España ´13
2,50
68,19
0,27
41,65
45,00
0,15
32,00

Estimación Galicia ´13
2,00
55,79
0,19
5,58
47,20
0,74
23,40

Según las estimaciones realizadas, la aplicación del programa permitiría situar a Galicia y a España a la altura de los territorios
europeos más dinámicos en cuanto a la promoción, estímulo y realización de actividades innovadoras. Se refleja lo anterior en las
aproximaciones realizadas, por ejemplo, para el gasto en I+D respecto al PIB, que sería en el ejercicio 2013 en Galicia del 2%, y del
2,50% en el caso español. De la misma manera se produciría un claro incremento del gasto en I+D de las empresas, atraídas por este
esfuerzo en la financiación desde el ámbito público -de más de 12 puntos en el caso gallego y de 14 en el del conjunto del Estado-.
Crece también el número de patentes, triplicando su cifra en España y duplicando en Galicia, así como la cifra de tesis de doctorado
por cada 1000 habitantes (con un aumento de más del 50% respecto al indicador de contexto). De igual forma, la situación de las
mujeres empleadas en actividades de innovación mejoraría claramente, ya que aumentaría su presencia en ellas. Una cifra
significativa de este último punto sería la relativa al número de trabajadoras dedicadas a la alta y media tecnología, que mejoraría
alrededor de un 30% en los territorios comprendidos.
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5. DATOS OBSERVADOS DE LA SITUACIÓN DE LA I+D+i EN GALICIA Y ESPAÑA UNA VEZ APLICADO EL FONDO TECNOLÓGICO 20072013
Una de las principales problemáticas del Fondo Tecnológico fue la baja ejecución que mantuvo a lo largo de los primeros ejercicios
desde su puesta en vigor. Tanto fue así que a inicios del ejercicio 2014, en el mes de febrero y según datos aportados por la autoridad
de gestión de este programa, sólo se llevaba ejecutado un 47,37% del presupuesto asignado (Sande & Vence, 2017).
Las actuaciones fueron diseñadas de forma centralizada y generalista por parte de la Administración del Estado, planificando sus
medidas de forma poco adecuada respecto a la estructura económica de Galicia, que cuenta con un tejido empresarial constituido
en un 95% por Pymes ( Ministerio de Industria e Turismo, 2013). Ante esa baja ejecución del gasto en este Programa Operativo, se
ponen en marcha en la segunda mitad del período de programación iniciativas como la convocatoria Innterconecta. Esta última nació
dirigida de manera específica a regiones objetivo de Convergencia, en las que se pone el foco de las inversiones en grandes proyectos
dirigidos principalmente por grandes empresas. De esta manera se consigue elevar el nivel de ejecución del gasto del programa, pero
los objetivos logrados podrían distar mucho de cubrir las necesidades del tejido productivo gallego (Sande & Vence, 2015).
Veamos a continuación que es lo que ha ocurrido en relación a los indicadores de I+D+i en Galicia y, de manera comparada, también
en el conjunto de España. Para esto se puede observar la siguiente tabla 4, en la que se muestran los indicadores de contexto incluidos
en la tabla 2, pero aportando ahora los datos para esos mismos indicadores en el ejercicio 2013, de manera que se pueden establecer
comparativas y ver si ha habido algún tipo de evolución. Para interpretar estos datos es necesario no olvidar la existencia de la
profunda crisis económica que surgió en la década pasada y de la que el país todavía no se ha recuperado.
Lo primero que llama la atención a la vista de los datos es la caída experimentada en el Gasto en I+D respecto al PIB en Galicia en el
conjunto del período, suponiendo un importante atraso en el desarrollo tecnológico, pero también en lo económico y social. El peso
de este gasto en I+D se reparte de manera muy similar a como se hacía en el ejercicio 2005, con un ligero descenso en el peso de las
AAPP –de 0,14 a 0,13- en favor de las empresas –de 0,38 a 0,40-, algo que no sucede en el caso español, en el que aumenta de manera
importante el peso de la componente pública –pasando de 0,19 a 0,29 puntos-. Se observa también que el gasto en I+D por empresa
sobre el total de empresas aumenta un 22,03% en el caso gallego (pasando de 918,56 € a 1.120,95€). Estas cifras están aún lejos de
las cifras españolas en términos absolutos y relativos, ya que ese valor se mueve en ese caso desde 1.732,27 € a 2.201,75 €, un 27,10%
más.
Se produce tanto en el caso español como en el gallego un aumento del gasto en I+D por habitante, si bien en el caso gallego la
población permaneció prácticamente constante -aumenta un 1%, de 2.730.097 habitantes en 2005 a 2.747.226 en 2013 (INE, 2017), mientras en el caso español la población aumentó alrededor de un 6,53%, pasando de 43.662.613 a 46.512.199 habitantes (INE,
2017)-. Por otra parte, el gasto en sectores de alta tecnología presenta cifras similares a inicio y final de período, mostrando mejor
comportamiento en Galicia que en el conjunto del Estado.
Una de las cuestiones que se debe subrayar como claramente positiva es el aumento del personal destinado a actividades de I+D en
Galicia, que pasa de las 8.496 a las 9.386 personas, subiendo un 10,47%, si bien esta es menor que la subida del 16,32% estatal). Este
aumento se produce principalmente en las empresas, ya que en Galicia cae el personal dedicado a la I+D en las AAPP (de manera
diferente a como sucede en el conjunto de España). Destaca en este campo que el número de investigadores en España crece
respecto al porcentaje de población ocupada -mostrando mayor resistencia a la crisis en general-, pero desciende respecto al total
de personal dedicado a la I+D. En el caso gallego la ciencia y producción científica pudieron verse más agraviadas, ya que se produjo
una pérdida de peso respecto al personal de I+D mucho mayor, mientras el peso respecto al total de ocupados mantiene valores más
parejos. Como resultado de las acciones de investigadores y personal en I+D, el número de patentes solicitadas a la OEP casi triplica
su valor en España, mientras en la CC.AA. estudiada sólo supondría un aumento que no alcanzaría el 50%.
Finalmente, los que sí ofrecen un mejor comportamiento son los estudiantes gallegos, ya que duplican el número de graduados en
actividades de ciencia y tecnología y casi también el número de tesis de doctorado, produciéndose mejoras menores en el conjunto
estatal. A continuación en la tabla 4:
Tabla 4: Indicadores de contexto para la I+D+i relativos al P. O. Fondo Tecnológico, 2013
Indicadores
Gasto I+D/PIB
Gasto en I+D de las AAPP/PIB
Gasto en I+D de las empresas e IPSFL/PIB
Gasto en I+D de las empresas e IPSFL/Gasto I+D
Gasto en I+D enseñanza superior/Gasto I+D
Gasto I+D/Habitante
Gasto I+D/1000 ocupados
Gasto I+D sectores alta tecnología/Gasto I+D
Personal en I+D en EJC
Personal en I+D en EJC/Ocupados
Personal en I+D en empresas e IPSFL en EJC/Ocupados
Personal en I+D en empresas e IPSFL en EJC/Personal en I+D en EJC
Personal en I+D EJC en las AAPP/Personal en I+D EJC
Tesis de doctorado por 1000 habitantes
Investigadores EJC/Población ocupada
Investigadores/Personal en I+D EJC
Graduados Universitarios en Ciencia y Tecnología por 1000 habitantes
Solicitud de patentes (OEP)/Millón habitantes
Gasto en I+D empresas e IPSFL/nº total empresas
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España ´05
1,13
0,19
0,61
53,93
33,00
231,18
537,44
36,23
174.773
0,92
0,40
43,31
18,35
0,19
0,58
62,78
7,80
14,32
1.732,27

España ´13
1,24
0,29
0,67
53,24
28,03
279,30
759,36
35,14
203.302
1,19
0,53
43,80
19,30
0,23
0,72
60,61
13
31,7
2.201,75

Galicia ´05
0,88
0,14
0,38
43,44
36,00
146,69
358,55
25,77
8.496
0,75
0,24
31,60
15,26
0,13
0,52
68,87
7,10
2,10
918,56

Galicia ´13
0,86
0,13
0,40
45,86
39,28
170,20
465,72
26,64
9.386
0,93
0,36
38,44
14,87
0,20
0,54
57,50
14,6
3
1.120,95
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, IGE, Eurostat y Ministerio de Educación y Ciencia

De manera más específica, para las regiones objetivo Convergencia se fijan una serie de indicadores estratégicos, otorgando mayor
relevancia a los mismos dentro de esta tipología de regiones. Se recogen de esta forma los siguientes: Gasto I+D/PIB, Solicitud de
patentes (OEP) / millón de habitantes, Solicitud de patentes EPO vinculadas al sector del medioambiente por millón de habitantes,
tesis de doctorado aprobadas por 1.000 habitantes, mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC, % de
trabajadoras en los sectores de alta y media tecnología y Gasto en I+D del sector empresas e IPSFL / Gastos I+D. Para estos
indicadores, se establecía una predicción de cara al final del período 2007-2013 que arrojaba las cifras que se pueden ver en la tabla
5. Se incluye además la cifra real que esos indicadores ofrecían en el ano 2013, de manera que se puede comprobar en qué medida
se cumplieron esas estimaciones para Galicia y España.
Según se observa, todas las estimaciones fueron excesivamente optimistas, quedando todos los valores alcanzados en realidad muy
por debajo de las previsiones. Sólo una de las cifras se cumple y tiene que ver con el número de tesis de doctorado realizadas en
Galicia que experimentan un crecimiento destacado -0,20 en 2013 frente a una estimación de 0,19 y partiendo de 0,13 en 2005-. El
resto de los valores consiguen sensibles mejoras en el período, excepto el citado Gasto en I+D gallego / PIB, que decrece 0,02 puntos
para los ejercicios de los que se disponen de datos. Véase la citada tabla 5:
Tabla 5: Indicadores estratégicos objetivo Convergencia recogidos en el P. O. Fondo Tecnológico, 2013
Indicadores

España ´05

Estimación
España ´13
2,50
68,19
0,27
41,65
45,00

España ´13

Galicia ´05

Estimación
Galicia ´13
2,00
55,79
0,19
5,58
47,20

Gasto I+D/PIB
1,13
1,24
0,88
Gasto en I+D de las empresas e IPSFL/Gasto I+D
53,93
53,24
43,44
Tesis de doctorado por 1000 habitantes
0,19
0,23
0,13
Solicitud de patentes (OEP)/Millón habitantes
14,32
31,7
2,10
Mujeres en I+D EJC del total empleados en I+D EXC
37,77
40,2
38,58
Solicitud de patentes (OEP) de medio
0,0720
0,15
*
0
0,74
ambiente/Millón habitantes
%trabajadoras en alta y media tecnología
26,50
32,00
29,00
17,9
23,40
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, IGE, OEP y Ministerio de Educación y Ciencia
*Dato desconocido ya que ni la OEP, ni la Oficina Española de Patentes, ni Eurostat, INE o IGE trabajan con ese indicador

Galicia ´13
0,86
45,86
0,20
3
41,40
*
*

6. CONCLUSIONES
La primera conclusión que cabe extraer es que en términos generales no se han cumplido los objetivos marcados para las regiones
de Convergencia. Si bien es cierto que se observa un apoyo a Centros Tecnológicos, Unidades de Investigación y grandes empresas,
parece que el apoyo a las Pymes no se refleja de la misma manera. Piénsese en este punto en la creación de líneas de ayuda a la
innovación empresarial como el Programa Innterconecta, que gestiona cientos de millones de euros para grandes proyectos
(liderados por grandes empresas), mientras que los programas dirigidos a pequeñas empresas, principalmente a través de programas
como el Conecta-Peme en Galicia, cuentan con recursos muy inferiores. Además, en este tipo de ayudas y proyectos no se acaba de
contar con las microempresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial gallego.
Si nos referimos a las cifras observadas de los indicadores establecidos para las regiones de Convergencia, ninguno de ellos alcanza
el valor estimado, excepto el número de tesis de doctorado en Galicia. En algunos casos de indicadores incluso se produce un
retroceso, como ocurre con el Gasto en I+D / PIB gallego, dando claras muestras del desinterés de la administración por este sector,
especialmente en tiempos de crisis económica, lo que sin duda tiene que ver con la toma de decisiones procíclicas con un horizonte
temporal cortoplacista.
En esta situación es necesario, por tanto, establecer mecanismos y llevar a cabo acciones que permitan vertebrar un diseño de
políticas que repercutan en este eslabón fundamental de la economía de la CC.AA., estas pequeñas empresas y microempresas que
sustentan la economía del día a día. En este punto podrían lograrse mejoras, por ejemplo, incrementando la participación de estos
agentes en las políticas a través de diseños con perspectiva bottom-up, promoviendo en mayor medida las relaciones universidadempresa (o investigación-empresa), dotando de mayores recursos para poner en valor y concienciar sobre la importancia de las
actividades de transferencia y, por último, atrayendo la actividad innovadora hacia las Pymes a través de dotaciones de conocimiento
y de RRHH especializados.
Sin embargo, numerosos programas de I+D+i empresarial fueron diseñados desde el lado de la oferta y sin tener en cuenta al sector
privado (Faíña, López, Montes, Calvo, & Bolea, 2013) ni a las necesidades específicas del territorio gallego. De la misma manera se
echa en falta la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de acompañamiento para reforzar al Sistema Gallego de Innovación
y producir sinergias con las acciones de otros territorios.
En programas como el Fondo Tecnológico, la intensidad de la centralización de la financiación destinada a las regiones de
Convergencia en el CDTI implica además ciertos riesgos de implementación. Esto no sólo ha dado lugar a un bajo nivel de gasto
certificado, sino también a un retraso en la puesta en marcha de los proyectos, impidiendo de esta manera poder acercarse a los
objetivos y resultados esperados. En adición, se debe subrayar la inexistencia de un inadecuado seguimiento y evaluación de los
proyectos. Como respuesta a esta situación sería importante reforzar la participación y competencias de las autoridades territoriales
en la gestión de los programas de I+D, así como fomentar una cultura de supervisión continuada (Faíña & López, 2010).
Por último, piénsese en la cuestión institucional de cara al futuro y al aprovechamiento de los Fondos Estructurales para I+D+i en el
territorio. En el período 2014-2020 ya está en marcha la RIS3 en Galicia, para la que se han marcado tres retos claros: nuevo modelo
de gestión de recursos naturales y culturales, nuevo modelo industrial de futuro y vida saludable basada en el envejecimiento activo.
Actualmente, no existe una estructura clara de centros tecnológicos y de instituciones que lideren el apoyo a algunos de ellos

1012

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
(especialmente al primero y tercero). De esta manera se está poniendo en riesgo no sólo el llevar a buen puerto esta RIS3, sino que
también se está comprometiendo la correcta absorción y traslado e resultados de los recursos destinados a la innovación.
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RESUMEN
Se efectúa un análisis de los indicadores más relevantes en el comportamiento de las empresas que configuran el tejido innovador
gallego a lo largo del período de programación europeo 2007-2013, como resultado de las políticas de I+D+i llevadas a cabo en el
territorio. La muestra estará configurada por las entidades participantes en la segunda convocatoria del programa FederInnterconecta del Fondo Tecnológico en Galicia, empleando como hilo conductor del estudio el enfoque de la Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS3) diseñado para el territorio. Se examinan las diferencias en los indicadores de innovación de las
empresas participantes gallegas frente a las de otras CC.AA.. Se propone un balance de esta política pública, identificando
problemáticas a resolver de cara al período 2014-2020 y futuros e incluyendo recomendaciones que optimicen los resultados
observados.
Palabras clave: I+D+i, Políticas de innovación, cambio tecnológico, indicadores de innovación, especialización inteligente, análisis
empresas.
Clasificación JEL: O38, R11, R5

IMPACT ON R&D&I INDICATORS OF PARTICIPATING COMPANIES IN THE 2 ND GALICIAN ERDF-INNTERCONECTA PROGRAM OF THE
TECHNOLOGY FUND 2007-2013 IN GALICIA
ABSTRACT
We analyze the most relevant indicators in the behavior of the companies that make up the innovative Galician fabric throughout
the European programming period 2007-2013. This study shows the results of R&D&i policies carried out in the territory. The sample
is configured by the enterprises participating in the second call of the Feder-Innterconnecta program of the Technological Fund in
Galicia. We use the approach of the Intelligent Specialization Strategy (RIS3) designed for the territory to achieve the aim proposed .
The differences in the innovation indicators of Galician participating companies compared to those of other Autonomous
Communities are examined. It is proposed a balance of this public policy, identifying problems to solve for the period 2014-2020 and
future, and recommendations that optimize the observed results are included.
Keywords: R&D, innovation policies, technological change, innovation indicators, smart specialization, business analysis.
JEL Classification: O38, R11, R5

1. INTRODUCCIÓN
La difusión de conocimiento entre los individuos y las empresas es fundamental para la consecución de innovaciones y crecimiento
(Grossman & Helpman, 1991; Lucas, 1988; Romer, 1986; Romer, 1990). En la actualidad, las empresas tienen que innovar de forma
continua y ágil para sobrevivir en mercados competitivos (Badillo & Moreno, 2014), dentro de un contexto mundial marcado por
una sistémica y profunda crisis económica y un proceso de globalización que conlleva una mayor conectividad y celeridad de cambio
en condiciones de incertidumbre.
Ante este panorama, los gobiernos deben adoptar de forma prioritaria medidas que supongan un impulso en la planificación e
implementación de políticas tecnológicas y de desarrollo industrial acordes con las circunstancias económicas y las características
regionales (Wistano & Sáez, 2008). Es necesario, pues, diseñar políticas públicas de forma estratégica para, a través de la I+D+i, lograr
el desarrollo económico presente y futuro.
Compartiendo esta visión nacen las políticas de Especialización Inteligente (RIS3) en el ámbito de la UE, en las que se procura otorgar
una mayor relevancia al papel jugado por el sector privado en el descubrimiento y producción de información sobre nuevas
actividades (Foray, 2013). Este enfoque procura ligar el diseño estratégico de políticas con los postulados teóricos que posicionan la
conducta innovadora del empresario como eje central del desarrollo económico (Schumpeter, 1934).
Siguiendo esta línea, se realiza el presente estudio como evaluación previa que permita anticipar problemáticas de cara a la
implementación de la Estrategia RIS3 en Galicia. Con este hilo conductor se lleva a cabo -tomando como referencia temporal y
normativa el marco del período de programación europeo 2007-2013- el análisis de los indicadores más relevantes en el
comportamiento de las empresas innovadoras en Galicia, para el que se empleará como muestra las empresas participantes en la
segunda convocatoria del programa Feder-Innterconecta del Fondo Tecnológico en el territorio.
En definitiva, en este documento se propone examinar el comportamiento de las entidades seleccionadas al albor del citado
programa Innterconecta en el período señalado, estudiando las diferencias en los indicadores de innovación de estas empresas
participantes. En el apartado segundo se propone un repaso teórico sobre la importancia de las políticas de I+D+i y de su concepción
a nivel regional; en el tercero se revisa el concepto de la Especialización Inteligente gallega y el papel de la diversificación relacionada
en la economía de la innovación; en el cuarto apartado se abordan los objetivos del programa Innterconecta del Fondo Tecnológico
y las principales problemáticas con las que es preciso enfrentarse en el contexto territorial; en el quinto apartado se efectúa el análisis
de los datos; finalmente, en el sexto apartado se extraen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación.
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2. LA IMPORTANCIA DEL NIVEL REGIONAL EN LA I+D+i.
Tanto la innovación como la formación del conocimiento son habitualmente señaladas como factores clave del progreso técnico, del
crecimiento económico y de la generación de empleo. De igual manera, en diversos estudios e informes se destaca la relevancia de
la dimensión regional en la formación de este conocimiento y en la consecución de innovaciones (OECD, 2009; Kauffeld-Monz &
Fitsch, 2013). Esta cuestión implica amplias consecuencias para la política económica en general y para la política regional en
particular (García & Delgado, 2016).
En la literatura reciente son numerosas las argumentaciones en favor de las políticas de innovación a nivel regional, debiendo éstas
anclarse en el territorio y ser sensibles al contexto. Es decir, que tendrán en cuenta las características específicas de las regiones y
sus distintas pre-condiciones y capacidades de innovación (Martin & Trippl, 2013b).
Hay un consenso generalizado en la comunidad científica de que no existe una política de innovación estándar que pueda ser aplicada
a todo tipo de regiones (Isaksen, 2001; Nauwelaers & Wintjes, 2003; Tödtling & Trippl, 2005; Boschma, 2009; Asheim, Moodysson,
& Tödtling, 2011; Caamagni & Capello, 2012). De hecho, incluso en los círculos políticos existe el convencimiento de que estas
políticas deben ser “afinadas" y basadas en las especificidades, potencial de innovación, recursos y, como se decía, capacidades de
las regiones (European Union, 2011; OECD, 2011). Con todo, menos claro resulta definir qué debe ser semejante y qué diferente en
estas políticas según el contexto (Martin & Trippl, 2013b).
Un factor juega un papel clave en el devenir de la innovación regional, especialmente en los territorios menos desarrollados: la
necesaria coordinación entre las políticas tecnológicas326 y las políticas industriales327. No sorprende, pues, el bajo nivel de ejecución
que alcanzan algunos de los programas destinados a la I+D+i pertenecientes a los Fondos Estructurales -como el Fondo Tecnológico
para Galicia (Sande & Vence, 2015a)- dando lugar en muchos territorios a la conocida como paradoja de la innovación regional 328.
Contrariamente al primer pensamiento intuitivo, los gobiernos de toda Europa gastan más en I+D en regiones avanzadas e menos en
las regiones más atrasadas. Esto estaría en contraste con la política industrial europea, en la que existe una relación inversa entre los
gastos de los gobiernos, dirigiendo fondos públicos hacia regiones más pobres. Es preciso, entonces, una mayor integración de las
políticas tecnológicas e industriales (Oughton, Landabaso, & Morgan, 2002).

3. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN GALICIA? LA TRASCENDENCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN
RELACIONADA.
La literatura de los Sistemas Regionales de Innovación destaca la importancia del ambiente organizacional e institucional de una
región, sugiriendo que las deficiencias del sistema o fallos deben constituir un punto de partida en el diseño de las políticas de
innovación regionales adecuadas. La industria de una región puede diferir fuertemente en sus bases de conocimiento subyacentes y,
como consecuencia, las empresas tendrán diferentes necesidades políticas, de forma similar a como acontece con la configuración
institucional (Martin & Trippl, 2013a).
En la actualidad se subraya la necesidad de desarrollar estrategias de innovación territorial, para la construcción de ventajas
competitivas (Navarro, Aranguren, & Magro, 2012) a partir de su particular configuración de recursos, competencias, capacidades y
de las tendencias existentes en el entorno (Porter, 2010; Asheim, Boschma, Cooke, Dahls Trand-Lindholm, Laredo, & Piccauga, 2006;
Etzkovitz, 2003). Desde la UE se apuesta por la puesta en marcha de las RIS3.
La mayor parte de las administraciones públicas regionales venían aplicando enfoques o políticas miméticas unas de otras, sin tener
realmente en cuenta la pluralidad y diversidad de sus contextos (Navarro, Aranguren, & Magro, 2012). En oposición e esto, se
propugnó que se aplicasen en las regiones Estrategias del tipo RIS3 (Navarro, Aranguren, & Magro, 2012). En esencia, “la
Especialización Inteligente trataría de poner mayor énfasis en la innovación y en concentrar los escasos recursos humanos y
financieros de I+D+i en unas pocas áreas competitivas globalmente” y “esa Estrategia de Especialización Inteligente debería ser el
resultado final de un proceso de descubrimiento por emprendedores” (European Comission, 2010).
El diseño de una RIS3 deberá tener en cuenta las características del sistema productivo del territorio. Galicia es una CC.AA. en la que
el sector primario representa alrededor del 3,2% del VAB y ocupa a más del 8% de los trabajadores, 90.500 empleados. Entre los
subsectores primarios, destaca la importancia del sector de la pesca -que representa el 52% del empleo de este sector en España, el
10% de la UE e en términos de VAB, el 15% de la UE- el sector forestal y la producción de ganado bovino (Xunta de Galicia & CCDR,
2015).
El sistema energético en Galicia tiene una considerable aportación al PIB del 8%, en particular las energías renovables suponen el
0,61% del PIB nacional. Se percibe potencial de diversificación hacia este sector por parte de empresas situadas en otros sectores
coma el naval y la automoción (Xunta de Galicia & CCDR, 2015).
El sector industrial gallego, que incluye la industria manufacturera y la extractiva, aporta el 19,35% del PIB de la Comunidad, ocupando
el segundo puesto en términos de Valor Añadido Bruto después del sector servicios. Entre los sectores industriales destaca el de la
Automoción que representa el 12% del PIB Gallego, y el sector de la construcción Naval -ya que Galicia equipa el 52% de la industria
naval Española, el 7% de la UE- y los sectores del metal –su industria comenzó la diversificación hacia la aeronáutica y aeroespacial-,
del textil moda o el de la piedra natural (Xunta de Galicia & CCDR, 2015).
En cuanto al sector servicios, destaca el turismo, que representó el 10,6% del total de PIB de Galicia en el año 2010 (6.138 millones
de euros) y generó 135.718 puestos de trabajo. El 10% del conjunto de las empresas gallegas (20.447) pertenecen al sector turístico,
326 Política tecnológica: Es la realizada, en consideración de la tecnología, para permitir el buen desarrollo y optimización alrededor de sus capacidades, tomando como
principal meta su aplicación en función de los intereses de una nación (Wikipedia,2016).
327 Política industrial: Es la que tiene por objetivo acelerar el proceso de cambio estructural hacia actividades de mayor valor añadido (Hausmann, Rodrik, & Sabel, 2008).
328 La paradoja de la innovación regional se refiere a la aparente contradicción entre la comparativamente mayor necesidad de gastar en la innovación en las regiones
más atrasadas y a su capacidad relativamente más baja para absorver fondos públicos reservados para la promoción de la innovación e invertir en actividades relacionadas
con la innovación en comparación con regiones más avanzadas (Oughton, Landabaso, & Morgan, 2002).
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siendo el 98% de las micropymes. El conjunto del sector dispone de competencias TIC muy profesionalizadas (Xunta de Galicia &
CCDR, 2015).
Dado que en Galicia, más del 23% de la población tiene una edad superior a los 65 años, el peso de las Actividades sanitarias y de
servicios sociales en el PIB gallego es del 6,53%. Galicia cuenta también con recursos como el termalismo, que emplean cada año más
de 100.000 usuarios. En relación con la salud, la Prioridad 3.2 de la RIS3 para Galicia (GAIN, 2014) pretende reforzar la posición de
Galicia, como proveedora de alimentos de alto valor añadido: funcionales, seguros y de calidad diferencial (Xunta de Galicia & CCDR,
2015).

4. LOS FONDOS ESTRUCTURALES: EL PAPEL DEL FONDO TECNOLÓGICO Y DEL PROGRAMA INNTERCONECTA EN GALICIA.
Según revelan investigaciones previas (García & Delgado, 2016), las regiones más beneficiadas de los cambios producidos en el
reparto de los Fondos Estructurales entre los períodos de programación de 2000-2006 y 2007-2013 fueron las que experimentaron
un mayor progreso hacia una economía basada en el conocimiento. Por contra, en las regiones tradicionalmente asistidas que
percibieron, en términos relativos, una menor dotación de fondos en el segundo período en relación al primero, se constata que su
progreso en la formación de conocimiento se ha ido retrasando en relación al resto de regiones. Además, las regiones con mayor
atraso relativo y que registraron una menor dotación financiera destinada a la formación de la base del conocimiento, las ayudas no
contribuyeron a reducir las diferencias espaciales, habiendo escaso dinamismo de la investigación privada. En el caso español, la
cantidad de fondos percibidos en el período es menor de cara al segundo período.
En Galicia, al ser considerada región de Convergencia, la cantidad de Fondos Estructurales percibida en ambos períodos presenta
menor disparidad que en el caso del conjunto del Estado, si bien para el presente período de programación 2014-2020 la cantidad
asignada será menor a la del período 2007-2013.
Conocidas las debilidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología -entre las más destacadas la falta de financiación de I+D+i, la
formación de los RRHH, o la escasa cultura empresarial e institucional de innovación -, surge el programa Fondo Tecnológico con la
intención de hacerles frente y aplicándose principalmente a las regiones con objetivo Convergencia (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, 2007).
El programa Feder-Innterconecta es una de las líneas de ayuda principales del Fondo Tecnológico. Nace en 2011, en la segunda parte
del período de programación 2007-2013, teniendo en cuenta la baja ejecución del mismo hasta ese momento. Su éxito se produce
desde la primera convocatoria, superando la demanda de proyectos o presupuesto asignado (Sande & Vence, 2015a; Sande & Vence,
2015b; Sande & Vence, 2015c) en cada una de ellas. La singularidad de este programa es que su objeto permite enlazar por similitud
con el concepto de la Estrategia de Especialización Inteligente, definiendo su finalidad como (Ministerio de Ciencia e Innovación,
2011a):
“Las subvenciones objeto de esta Orden se dirigirán a la financiación de grandes proyectos integrados de desarrollo experimental, de
carácter estratégico, de gran dimensión y que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de
futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo al mismo tiempo un avance tecnológico e industrial
relevante para las regiones destinatarias de las ayudas del Programa Operativo «I+D+i por y para el beneficio de las Empresas-Fondo
Tecnológico”
Se estiman como áreas con proyección económica futura para Galicia, a través de la primera (y siguientes) convocatorias en la CC.AA.,
las siguientes (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011b):
“…considerándose en este sentido, relevantes las áreas temáticas de agroalimentación y recursos marinos, tecnologías biosanitarias,
tecnologías de la información y las comunicaciones, tecnologías de la producción, materiales y nanotecnologías, energía,
construcción, medio ambiente y transporte sostenible.”
Teniendo en cuenta el objeto de este programa, cabría preguntarse si sus características serían adecuadas para responder a las
problemáticas y necesidades del Sistema Gallego de Innovación y de la aplicación de Fondos Estructurales para I+D+i. Además de la
perspectiva teórica de la RIS3, estos programas deberían ir de la mano de medidas de acompañamiento que permitiesen amortiguar
algunas de las problemáticas estructurales de un Sistema de Innovación que aún no está plenamente conformado, al tratarse Galicia
de un territorio de Convergencia con atraso tecnológico. Se señala a continuación alguna de las problemáticas principales que se
deberían abordar al mismo tiempo que se lanzan este tipo de programas.

5. INDICADORES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FEDER-INNTERCONECTA II EN EL PERÍODO 2007-2014.
Se analiza a continuación el comportamiento de los principales indicadores de I+D+i de las empresas participantes en la segunda
convocatoria del programa Feder-Innterconecta en la CC.AA.. Son un total de 363 las empresas participantes -31,96% Grandes
Empresas y 68,04% Pymes-, receptoras de un total de 75 M€ para la realización de los proyectos aprobados (Sande & Vence, 2015c).
Del total de empresas, se dispone de información sobre 259 de ellas -230 gallegas y 29 de fuera de Galicia-, que son de las que se
extraen los datos de este estudio y que suponen un 71,35% del total (se debe tener en cuenta que en la cifra total de participantes,
algunas empresas computan más de una vez por participar en diferentes proyectos). Estas recibieron subvenciones anualizadas entre
los ejercicios 2013 y 2014 (CDTI- Ministerio de Ciencia e Innovación, 2014).
Se describen en primer lugar los datos generales obtenidos para, posteriormente, estudiar la distribución de los mismos en el
territorio y por área temática, atendiendo a la clasificación propuesta por la propia convocatoria. Esta clasificación económica por
áreas temáticas permite comparabilidad con los retos marcados por la RIS3 (Consellería de Economía e Industria, 2014).
Datos generales
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En primero lugar fijaremos la atención en los principales indicadores relacionados con la innovación de las empresas participantes.
En el gráfico 1 se observan los ingresos y el VAB de las empresas para el período 2007-2014, con datos expresados en millones de
euros.
En cuanto a los ingresos, se puede ver claramente el efecto de la crisis económica que produce una caída del ejercicio 2008 al 2009,
desde 27.574,14 M€ a 25.263,04 M€ -un 91,62% de la cifra anterior-. Posteriormente continúa una caída constante, de manera que
se alcanza el mínimo del período en 2014 (recuérdese que el programa Innterconecta fue lanzado en 2011) con 19.727,93 M€ -un
71,54% del valor máximo de 2008. De esta manera, los valores de final de período se sitúan en cifras claramente inferiores a las de
inicio.
Poniendo la atención en el comportamiento del VAB de estas empresas, los valores logrados son diferentes. Estas empresas
producían un VAB de 5.706,46 M€ en 2007, llegando a su máximo en 2008 con 5.937,60 M€. A partir de ese momento se producen
fluctuaciones del indicador con un mínimo en 2012 -5.338,64 M€-, y recuperación de cara a 2013 y 2014 -5.620,50 M€ en este último
ejercicio, acercándose a los valores de 2007-.
El gráfico 2 presenta estos mismos valores desagregados en empresas gallegas y no galegas. El que se observa es el diferente
comportamiento entre unas y otras. Así, los ingresos de las empresas gallegas presentan, dentro de la caída general, dos momentos
de ligera recuperación, en el ejercicio 2010 y de cara a final de período en 2013 y 2014; aún así los valores en el conjunto del período
caen el 19,5 %. De manera similar ocurre con el VAB. En el caso de las empresas españolas, los ingresos (eje 2) tienen una caída
constante, mientras el VAB de 2014 se sitúa al mismo nivel que en 2007, tras subidas en 2008 y 2010.
Las diferentes escalas en los ejes indicarían la diferencia entre el tamaño de las empresas gallegas (más pequeñas), frente a las
españolas (más grandes). Experimentan las empresas españolas un empeoramiento mayor en el conjunto del período en cuanto a
sus ingresos, pero no en el caso del VAB tras seguir sendas levemente diferenciadas.
Gráfico 1: Ingresos y VAB empresas participantes,
Innterconecta II-Galicia, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 2: Ingresos y VAB empresas participantes Innterconecta II-Galicia,
gallegas y no gallegas, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 1 y 2: Elaboración propia, datos de Ardan

En los gráficos 3 y 4 se analizan conjuntamente el empleo y la rentabilidad económica de la muestra de empresas. El primero que
cabría señalar en cuanto al gráfico 3 es que los valores de empleo iniciales -127.197 trabajadores329- y finales -139.668- ofrecen un
resultado positivo. Se produce un descenso de valores que alcanza el mínimo en 2011 -120.258 trabajadores-, recuperándose
progresivamente en los siguientes ejercicios hasta lograr la cifra señalada para 2014.
La rentabilidad económica media alcanza el máximo en 2007 y 2008, con 0,06 puntos, cayendo de forma progresiva hasta el mínimo
en 2012 -0,03- y recuperándose en 2014 hasta llegar a los 0,04 puntos.
En el gráfico 4, comparando el número de empleados, vuelve a ponerse de manifiesto la diferencia en tamaño de las empresas
gallegas y no gallegas. En términos absolutos destaca la creación de puestos de trabajo en las empresas españolas de fuera de la
CC.AA.. La caída en la rentabilidad económica de las empresas gallegas arroja los mismos valores que la media comentada en el
párrafo anterior, a pesar de la existencia de este programa de I+D+i. En el caso de las empresas españolas también hay una caída en
los valores, si bien ésta es más pronunciada, pasando progresivamente de 0,07 en 2008 a 0,03 en 2013, y recuperándose hasta 0,04
en 2014.
Gráfico 3: Empleo y rentabilidad económica participantes en
Innterconecta II-Galicia 2007-2014

Gráfico 4: Empleo, rentabilidad económica empresas gallegas y
no gallegas Innterconecta II-Galicia 2007-2014
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Fuente gráficos 3 y 4: Elaboración propia, datos de Ardan

Una vez conocidos estos datos, se calcula en el gráfico 5 la productividad laboral anual por trabajador de las empresas participantes
en la segunda convocatoria de Innterconecta, diferenciando entre gallegas y no gallegas. Los resultados obtenidos son significativos.
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Se observa un descenso en la productividad de las empresas españolas no gallegas en el período, pasando de 273.007,09 € en 2007
a 251.183,31 € en 2014. En el caso de las empresas gallegas estos valores pasan de 160.289,01 € en ese mismo 2007 a 168.309,80 €
en 2014, subiendo un 5% en el conjunto del período (frente a la caída del 9,20% de las españolas), si bien en términos absolutos ésta
continúa siendo claramente menor.
Finalmente, se observa que el resultado del ejercicio de las empresas gallegas experimenta grandes variaciones, pasando de los
240,35 M€ en 2007 a los 168,95 M€ en 2014, tras una fuerte caída que llega al mínimo en 2012 –con 92,99 M€-, mostrando la
virulencia de la crisis económica. Véase a continuación:
Gráfico 5: Productividad laboral anual (Ingresos €/año) empresas gallegas y no gallegas y resultado del ejercicio empresas gallegas,
Innterconecta II-Galicia 2007-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ardan

Y que ocurre con los indicadores que hacen referencia a la inversión y al gasto en I+D? En especial es de destacar que esta evolución
coincide con la puesta en marcha de Innterconecta (sin obviar otras cuestiones como el importante cambio en la fiscalidad330 en la
materia producido en el ejercicio 2013 para 2014, si bien el cambio en la tendencia es anterior).
Como se observa en el gráfico 7, la inversión para las empresas gallegas en Investigación pasó de 0 M€ en 2007 a 9,83 M€ en 2014.
En el caso de la inversión en desarrollo se pasó de 0M€ a 40,25 M€, mientras en el gasto en I+D aumentó desde 19,60 M€ a 50,08
M€. En el caso de las restantes empresas españolas no se activan inversiones en investigación en todo el período. En cuanto a la
inversión en desarrollo pasa de 0 M€ a 44,74M€. El gasto en I+D desciende desde 57,47 M€ a 45,67 M€.
Gráfico 6: Inversión I-D, Gasto I+D empresas participantes
Innterconecta II-Galicia, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 7: Inversión I-D, Gasto I+D empresas Galicia y no gallegas
Innterconecta II-Galicia, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 6 y 7: Elaboración propia, datos de Ardan

En los siguientes gráficos de 8 a 15 se desagregan estos mismos datos ahondando en la territorialización de los mismos e indicando
los resultados para cada una de las provincias gallegas, además de incluir de nuevo un campo que permite comparación con las
restantes empresas participantes en el Estado. No nos pararemos en este análisis demasiado, pero sí se debe indicar de nuevo la
diferencia que se desprende de los valores de los gráficos en cuanto al tamaño de las empresas gallegas y no gallegas. Además se
observa que la mayor parte de los indicadores muestran valores muy superiores en las provincias atlánticas frente a las interiores
(Sande & Vence, 2015). Especialmente es de destacar los valores mínimos observados en la provincia de Lugo.
En el caso de la inversión en investigación, en el gráfico 13, se pone de manifiesto la importancia de Pontevedra -con valores
crecientes en la segunda mitad del período de estudio- como provincia tractora para lograr los resultados positivos de este indicador
en Galicia, seguida por A Coruña (apenas muestra valores positivos hasta 2012, 2013 y 2014). Por el contrario, las empresas de
Ourense arrojan valores claramente decrecientes entre 2011 y 2014-, mientras Lugo permanece residual. Se puede distinguir
claramente en los gráficos 14 y 15 el incremento en la inversión en desarrollo y en los gastos en I+D, especialmente desde el ejercicio
2011 en adelante, destacando de nuevo el papel jugado por las empresas con sede social en las provincias atlánticas. A continuación:
Gráfico 8: Ingresos empresas participantes Innterconecta IIGalicia por provincias, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 9: VAB empresas participantes Innterconecta II-Galicia
por provincias, 2007-2014 (M€)

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y a su internacionalización (Xefatura de Estado, 2013), recogida en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades (Jefatura de Estado, 2014). En el Capítulo IV de la última, el artículo 35 recoge las medidas que regulan las deducciones fiscales a la I+D+i,
así como sus normas de aplicación en el artículo 39.
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Gráfico 10: Empleo empresas participantes Innterconecta IIGalicia por provincias, 2007-2014
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Gráfico 12: Resultado ejercicio empresas gallegas
Innterconecta II-Galicia por provincias, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 11: Rentabilidad económica empresas Innterconecta IIGalicia por provincias, 2007-2014
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Gráfico 13: Inversión en I empresas participantes Innterconecta
II-Galicia por provincias, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 14: Inversión en D empresas participantes
Innterconecta II-Galicia por provincias, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 15: Gasto I+D empresas participantes Innterconecta IIGalicia por provincias, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 8 a 15: Elaboración propia, datos de Ardan

En el tercer bloque de gráficos se analizan los resultados obtenidos en los indicadores según la clasificación por áreas económicas de
los proyectos aprobados, teniendo en cuenta las temáticas señaladas en la convocatoria. Los resultados se obtuvieron mediante
sumatorios y medias de las empresas participantes en cada proyecto, de manera que una misma empresa podría participar en varios
proyectos haciendo media en cada uno de ellos. La razón de que se realice de esta manera es que se estima que así es posible ofrecer
una visión más fiel de lo acontecido en cada área económica.
En el gráfico 16 se puede observar el sumatorio de los ingresos de las empresas en cada área temática. Destacan los ingresos de las
empresas que realizan proyectos relacionados con el automóvil, con 7.407,70 M€ en 2014, partiendo desde 11.596,56 M€ en 2007.
Es de destacar también el peso de los ingresos de las empresas destinadas a la construcción, si bien su valor también cae con fuerza
en el período pasando de 5.701,18 M€ en 2007 a 3.391,07 M€ en 2014. En tercero lugar, por ingresos a final de período, aparecerían
las empresas que participan en proyectos de agroalimentación, pasando de 2.338,41 M€ en 2007 a 2.381,69 M€ en 2014. Mientras
los ingresos de las empresas que participaban en proyectos del sector biosanitario, TIC y medio ambiente aumentan con claridad en
los ejercicios estudiados -de 877,55 M€ a 1.898,78 M€ en el primero, de 385,54 M€ a 862,67 M€ en el segundo caso, y de 1.272,65
M€ a 2.237,59 M€ en el tercero-, descendían los de las destinadas a tecnologías de la producción –de 2.710,14 M€ a 2.222,12 M€- y
energía –de 2.453,21 M€ a 1.522,15 M€-.
En cuanto al VAB, en el gráfico 17 se observa la diferencia entre los valores en términos absolutos de las empresas que participan en
proyectos de la construcción y automóvil frente a las restantes, pudiendo influir en estas cifras el tamaño de las mismas. En cuanto
a la evolución seguida en el período hay cuatro sectores que presentan valores negativos: agroalimentación –de 754,80 M€ a 428,96
M€-, tecnologías de la producción –de 822,03 M€ a 725,47 M€-, energía –de 612,44 M€ a 571,87 M€- y automóvil –de 1.772,47 M€
a 1.262,02 M€. Por otra parte presentan evolución positiva las restantes áreas: biosanitaria –de 286,97 M€ a 922,06 M€-, TIC –de
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159,39 M€ a 517,36 M€-, construcción –de 1.325,12 M€ a 1.419,88 M€- y medio ambiente –de 285,99 M€ a 721,15M€-. Véase a
continuación:
Gráfico 16: Ingresos empresas participantes Innterconecta IIGalicia por tipología proyecto, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 17: VAB empresas participantes Innterconecta II-Galicia
por tipología de proyecto, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 16 y 17: Elaboración propia, datos de Ardan

En el gráfico 18 encontramos uno de los aspectos más interesantes, el estudio de la evolución del empleo en las empresas teniendo
en cuenta si participan en una tipología de proyectos u otra. Las empresas destinadas a proyectos de la construcción cuentan con
mayor número de empleados, cifra que aumenta sensiblemente a lo largo del período, a pesar de la profunda crisis sistémica: se pasé
de 45.242 empleados en 2007 a 64.298 en 2014, un 42,12% más respecto a la cifra inicial. Estos valores cayeron fuertemente en las
empresas del área de la agroalimentación –de 22.759 a menos de la mitad, con 11.139-, y del automóvil –de 26.061 a 18.619, un
71,44% de la cifra inicial-. Esta caída fue más suave para las empresas que participan en proyectos destinados a las tecnologías de la
producción –de 17.410 a 15.791 empleados-. De nuevo las empresas destinadas a las tecnologías biosanitarias –de 5.537 a 18.354
empleados, casi triplicando el número-, TIC –de 3.208 a 12.720 empleados, casi multiplicando por cuatro la cifra, y medio ambiente
–más que duplicando de 4.922 a 10.991 empleados,- experimentan fuertes mejoras. En el caso de las empresas que participan en
proyectos relacionados con la energía la mejora es más leve, pasando de 7.401 a 8.953 trabajadores.
En cuanto a la rentabilidad económica media de las empresas, observable en el gráfico 19, son dos las áreas que presentan mayores
valores a final de período, las TIC –que mantuvieron el valor de 0,05 puntos entre 2007 y 2014 con oscilaciones- y el sector del
automóvil –pasa de 0,08 a 0,07-. Las empresas de las tecnologías biosanitarias –tras diversas fluctuaciones- bajan de 0,05 puntos en
2007 a 0,04 en 2014. Mientras, en el sector de la agroalimentación se aumenta de 0,03 puntos a 0,04. Las empresas que realizan
proyectos relacionados con las tecnologías de la producción y la energía pierden parte de su rentabilidad económica cayendo de 0,07
puntos a 0,04 en el primero caso, y de 0,08 a 0,03 en el segundo. Más significativos son los derrumbes que acaecen en el caso de las
empresas de la construcción –pasan de 0,10 a -0,01, poniendo ahora sí en evidencia las consecuencias del pinchazo de la burbuja
inmobiliaria existente en el sector -y del medio ambiente -de 0,08 a 0,02. A continuación:
Gráfico 18: Empleo empresas participantes Innterconecta IIGalicia por tipología proyecto, 2007-2014

Gráfico 19: Rentabilidad económica empresas participantes
Innterconecta II-Galicia por tipología proyecto, 2007-2014
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Fuente gráficos 18 e 19: Elaboración propia, datos de Ardan

Si ahora ponemos la atención en el gráfico 20, donde aparece reflejado el sumatorio del resultado del ejercicio de las empresas
gallegas, puede observarse la mejora experimentada en las empresas que participan de proyectos relacionados con la
agroalimentación y el sector marino y con el sector biosanitario, especialmente en el final del período. Las primeras presentaban en
2007 un resultado por valor de 13,35 M€, que llega hasta los 27,77 M€ en 2014, mientras las segundas suben de 8,91M€ a 20,43M€.
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Las empresas de los sectores TIC, tecnologías de la producción y energía presentan leves descensos. Por otra parte, las empresas de
la construcción, del automóvil y del medio ambiente sufren caídas que reducen a la cuarta parte el resultado de las primeras y a la
mitad el de las otras dos.
En cuanto a las inversiones en investigación del gráfico 21, éstas continúan con valores poco elevados. Destacan las cifras en 2014 de
las empresas que participan en proyectos de tecnologías de la producción -con 5,18 M€ y siempre en aumento- y de tecnologías
biosanitarias -con 3,72 M€ y oscilaciones en los diferentes ejercicios y caída desde 2011-. Las empresas de la construcción -0,19 M€son las que menos inversión en Investigación activan, seguidas por las que colaboran en proyectos TIC -0,91 M€- y de la energía -1
M€-. Las empresas destinadas al medio ambiente, automóvil y agroalimentación activan cifras similares próximas al millón y medio
de euros por tipología. En todo caso la evolución es positiva en todas las áreas respecto al ejercicio 2007, suponiendo los ejercicios
2010 y, especialmente, 2011 un cambio en la tendencia de activación de esta inversión. A continuación:
Gráfico 20: Resultado ejercicio empresas participantes
Innterconecta II-Galicia por tipología proyecto, 2007-2014 (M€)

Gráfico 21: Inversión en I empresas participantes
Innterconecta II-Galicia por tipología proyecto, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 20 y 21: Ardan

En el gráfico 22 se observa la inversión en desarrollo de las empresas participantes en la segunda convocatoria del programa FederInnterconecta en Galicia. Subráyese la superior cantidad activada en 2014 por las empresas que participan en proyectos TIC -38,37
M€- y del medio ambiente -31,67 M€- respecto al resto, con fuertes incrementos en el marco temporal del estudio. También se
producen mejoras en el ámbito de la energía, pasando de 5,58 M€ a 11,81 M€. Si bien se observa un aumento en la inversión en D a
partir del ejercicio 2011 en términos generales, hay sectores que en el conjunto del período (tomando la cifra de 2008, ya que en
2007 no había importes activados) disminuyen se contribución: es el caso de las tecnologías biosanitarias –de 3,66M€ a 2,83M€-,
agroalimentación y recursos marinos –de 2,91M€ a 0,86M€-, tecnologías de la producción -de 32,61 M€ a 22,91 M€-, construcción –
de 18,15M€ a 6,51M€- y automóvil –de 13,49M€ a 13,19M€.
Por último, en el gráfico 23 se puede comprobar cómo la evolución del gasto en I+D de la muestra de empresas denota un
comportamiento semejante respecto al de la inversión en desarrollo comentado antes para el gráfico 22. En este punto se hace
necesario recordar que España ocupa el puesto 19 en gasto de las empresas en I+D sobre el PIB, con un 0,63 %, muy lejos del 2,15%
de Finlandia y del 2,12% de Suecia, situándose a nivel de Estonia -0,64%- o Portugal -0,59%- (Eurostat, 2015). Véase:
Gráfico 22: Inversión en D empresas participantes
Innterconecta II-Galicia por tipología proyecto, 2007-2014 (M€)
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Gráfico 23: Gasto I+D empresas participantes Innterconecta IIGalicia por tipología proyecto, 2007-2014 (M€)
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Fuente gráficos 22 y 23: Elaboración propia, datos de Ardan
*Nota: Ardan no disponía en la fecha de realización de este estudio de datos para 2014 de 24 empresas de la muestra: son las empresas Everis Spain,
Informática El Corte Inglés, Ghenova Ingeniería, Cooperativas Ourensanas S.Coop. Galega, MiFibra S.L., Solventia Innovación S.L., Invatia Research
S.L., Cientisol S.L., Coremain, Maier Ferroplast S. Coop., Visual Publinet, Softgasa Informática S.L., Siho Material Hospitalario, Mejillones Nidal S.L.,
Base 2 Ingeniería y Desarrollo, NanoImmunotech, Quantum Ingeniería Europea, Informoldes S.A., Hospital Povisa S.A., Industrias Proa S.A., Industrias
Frigoríficas del Louro S.A., Aquagest Barcelona, Cartogalicia S.L., Automatismos Teinco (en los tres últimos casos tampoco para 2013), para las que se
completaron los campos de este ejercicio tomando como referencia el valor correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior.

6. CONCLUSIONES
El comportamiento observado en este estudio es un agregado de circunstancias y características fruto del contexto socioeconómico,
no siendo evaluables los resultados obtenidos únicamente por la participación de las entidades en Innterconecta. Habría, en efecto,
una serie de factores macro y microeconómicos que influirían en las cifras observables en el presente documento: la profunda crisis
económica, la existencia de otras iniciativas públicas y privadas, las mudanzas normativas, o incluso la diferente gestión individual de
las entidades, entre otros.
Se constata una evolución positiva a nivel agregado de los indicadores innovación seleccionados, especialmente de inversión y gasto
en I+D de las empresas gallegas a partir de la segunda mitad del período 2007-2014, al igual que ocurría con las participantes en la
primera convocatoria (Sande & Vence, 2016). Se certifica, por tanto, una tendencia que tiene su origen no sólo en la existencia del
propio programa, sino también en los cambios fiscales de los últimos años.

Recomendaciones
Como resultado de un diseño puesto en funcionamiento en Galicia desde el lado de la oferta –frente a las políticas bottom-up, que
se basan en puntos de partida de demanda-, los resultados observados previamente muestran un escaso apoyo a áreas de
importancia estratégica en la economía gallega, como las energías renovables, el sector naval, el turismo o el medio ambiente
(especialmente en el ámbito forestal).
Se debería, pues, además de tratar de configurar políticas que permitan trasladar esta diversificación a otros sectores, realizar una
integración de aquellas áreas que forman parte de la Estrategia RIS3 gallega que cuentan con escaso apoyo en estos programas. La
estrategia más adecuada para abordar las carencias de los SIR en los territorios periféricos como Galicia, de acuerdo con Martin y
Trippl (2013b), consiste precisamente en la promoción de interacciones entre las empresas y los proveedores de conocimiento, en el
fortalecimiento de clústeres con potencialidad futura y de sus relaciones con el exterior, en la atracción de organizaciones de
investigación relevantes para las empresas locales, en la mejora de las capacidades estratégicas de innovación de las Pymes, así como
en el refuerzo de la transferencia e internacionalización del conocimiento.
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RESUMO
Passados trinta anos de integração na União Europeia (UE), a região Norte de Portugal (RN) e a Galiza (em Espanha), bem como as
respetivas economias nacionais, registaram progressos económicos e sociais assinaláveis e um forte aprofundamento dos níveis de
cooperação no âmbito da euro-região Galiza-Norte de Portugal (GNP). Não obstante, este território não é economicamente
homogéneo e, em concreto, os mercados laborais apresentam algumas diferenças. O principal objetivo deste trabalho é analisar e
comparar a evolução ocorrida no contexto demográfico e laboral destas duas regiões, desde a sua adesão à UE até à atualidade,
dando particular enfoque aos efeitos da dinâmica populacional, sobretudo o processo de envelhecimento acentuado nas duas
regiões. Nesse sentido, espera-se identificar os seus níveis de aproximação e/ou divergência mas, também, perceber se a evolução
manifesta uma dinâmica de integração euro-regional ou se acompanha a dinâmica de evolução do próprio país. Ainda que o enfoque
seja essencialmente descritivo, a identificação, quantificação e análise de evolução dos factos, ao longo do tempo, constitui o
primeiro passo para que se possa questionar as causas e identificar possíveis soluções.
Palavras chave: Demografia, Galiza, Mercado Laboral, Região Norte, População

THIRTY YEARS OF ECONOMIC INTEGRATION ARE NOT ENOUGH? ANALYSIS OF THE LABOR MARKET RESULTS OF TWO PERIPHERAL
REGIONS.
ABSTRACT
After 30 years of integration in the European Union (UE), the North Region of Portugal (RN) and Galicia (Spain), as well as their
respective national economies, have shown remarkable economic and social progress and a deepening of the cooperation levels
within the framework of the Euro-region Galicia-North of Portugal (GNP). Nevertheless, this territory is not economically
homogeneous and, in particular, labor markets show some differences. The aim of this this paper is to analyze and compare the
demographic context and the labor market evolution of these two regions, from their accession to the EU until now, with particular
focus on the effects of population and demographic dynamics, especially the aging process. In doing so, we pretend to identify the
levels of convergence and/or divergence but also we want to understand whether this is a result from a more euro-regional dynamic
process or it is related with the economic evolution of the national economies. Although the focus is essentially descriptive, the
identification, quantification and analysis of the evolution of the facts, over time, is the first step to ask question and to identify
possible solutions.
Keywords: Demography, Galicia, Labor Market, Northern Region, Population

1. INTRODUÇÃO
A integração da Península Ibérica na UE constitui um marco na história recente de Portugal e Espanha. Além de promover a
convergência e desenvolvimento dos países, e das suas regiões, também fomentou o progressivo desaparecimento das fronteiras
políticas, potenciando e permitindo o alargamento das oportunidades de cooperação, sobretudo para as regiões de fronteira. Neste
âmbito, o caso a euro-região Galiza-Norte de Portugal (GNP) constitui um exemplo de significativa e reconhecida importância. Com
efeito, estas regiões constituíam casos de atraso significativo em termos de competitividade e convergência com as respetivas médias
nacionais e europeias. Passados trinta anos de integração, as duas regiões registaram progressos económicos e sociais assinaláveis,
bem como um forte aprofundamento dos níveis de cooperação. Não obstante, este território não é economicamente homogéneo e,
em concreto, os mercados laborais apresentam dinâmicas de evolução diferentes, bem como mantêm diferenças apreciáveis ainda
que cada vez menores. Todavia, e apesar de situações iniciais claramente diferentes, agora, também é possível constatar, em ambas
as regiões, dois padrões semelhantes: o aumento das assimetrias entre o litoral e o interior e a fraca evolução populacional
acompanhada do rápido envelhecimento.
Neste contexto, e sabendo que um dos recursos fundamentais de uma economia/região são os seus recursos humanos, os quais
estão diretamente associadas a capacidade produtiva atual e potencial, ao nível de produtividade, bem como ao potencial
empreendedor dessa mesma região, este trabalho tem como objeto de estudo a evolução do mercado laboral das duas regiões. Dado
que que as suas questões e problemas são transversais ao plano económico, social e político, o mercado laboral e a definição de
estratégias e políticas que fomentem o emprego e a redução do desemprego, têm constituído um eixo prioritário tanto a nível
europeu como a nível nacional331. Assim, o principal objetivo deste trabalho será analisar e comparar a evolução ocorrida no contexto
demográfico e laboral destas duas regiões, desde a sua adesão 332 à UE até à atualidade. Procuraremos evidenciar as principais
semelhanças e diferenças, destes mercados laborais regionais, no sentido de se identificar as suas causas e eventuais soluções, dando
particular enfoque aos efeitos da dinâmica populacional, sobretudo o processo de envelhecimento acentuado nas duas regiões. A
metodologia seguida assenta numa abordagem qualitativa, utilizando como método o estudo de caso complementado pela análise
331 Veja-se, por exemplo, a estratégia Europa 2020. Esta estratégia definida para um período de 10 anos (de 2010 a 2020) visa, fundamentalmente, criar condições para

promover o crescimento e o emprego garantindo princípios de sustentabilidade e inclusão.
332 Procuraremos, sempre que a disponibilidade de dados o permitir, fazer uma análise temporal o mais extensa possível. Por outro lado, para facilitar a comparação e
garantir a homogeneidade dos dados, utilizamos apenas a base estatística disponibilizada pelo Eurostat.
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documental de outros estudos realizados e da literatura disponível. O trabalho organiza-se como se descreve em seguida.
Começamos, na secção dois, por analisar e comparar a evolução das magnitudes populacionais e demográficas no contexto euroregional mas também nacional. De seguida, a secção 3 incide sobre a evolução do mercado laboral, nomeadamente, realiza-se uma
análise comparada e da evolução no tempo das suas principais variáveis (atividade, nível educacional, desemprego e emprego). A
análise e evolução do comportamento destas variáveis e suas diferenças permitem-nos visualizar os níveis de
convergência/divergência, bem como perceber se a trajetória de evolução manifesta uma trajetória de evolução de integração euroregional ou se acompanha a dinâmica de evolução da respetiva economia nacional. Para finalizar apresentamos as considerações
finais e perspetivas futuras.

2. DINÂMICA POPULACIONAL E DEMOGRÁFICA
Um dos recursos fundamentais de uma economia/região são os seus recursos humanos. Estes recursos estão diretamente associadas
à capacidade produtiva atual e potencial, ao nível de produtividade, bem como ao potencial empreendedor dessa mesma região. Isto
significa que a configuração territorial de uma região, e o desempenho económico da mesma, estão estritamente relacionados com
a estrutura e evolução da dinâmica populacional e a sua inserção no mercado de trabalho. Neste sentido, e considerando que a
evolução dos indicadores do mercado de trabalho está ligada ao seu contexto demográfico, procuramos, nesta secção, apresentar
uma análise prévia dos principais indicadores demográficos das duas regiões, desde a sua adesão, de forma a identificar as principais
inter-relações com o contexto e evolução do mercado laboral.
Passados trinta anos desde a adesão à atual UE, a RN e a Galiza verificaram consideráveis alterações demográficas. No início da
década de noventa, na RN residiam 3.5 milhões de habitantes, representando 35.3% da população total do país. Em 2016, o número
de habitantes atinge 3.6 milhões mas equivale a um menor peso relativo na população total, agora de 34.8%. De facto, nos últimos
seis anos (desde 2010), a RN tem verificado uma perda relativa de população superior à média nacional, como se pode verificar no
quadro 1. No caso da Galiza, em termos globais, regista-se uma queda na população residente de cerca de 1%, entre 1990 e 2016, o
que indica uma diferença muito significativa em comparação com o que aconteceu a nível nacional. Em 1990, a população residente
na Galiza representava cerca de 7,1% da população total mas em 2016 representa apenas 5.8%. Com efeito, o único período em que
a Galiza verificou um crescimento positivo (3%) foi no decénio de 2000-2010 (fundamentalmente devido aos de fluxos e imigração,
figura 2) mas que, ainda assim, é muito inferior ao que se verificou em termos globais para toda a Espanha. Portanto, em termos
populacionais, os dados indicam que ambas as regiões verificam uma perda de importância relativa da população no contexto
nacional.
Quadro 1. Dados demográficos
Dados demográficos
População
milhares

taxa de variação

Taxa de
2016
1990
variação
2000/90 2010/00 2016/10
Spain
46.445.828
38.853.227
19,5%
4%
15%
0%
Galicia
2.720.544
2.751.383
-1,1%
-2%
3%
-2%
A Coruña
1.124.212
1.100.923
2,1%
0%
4%
-1%
Lugo
336.213
388.367
-13,4%
-7%
-3%
-4%
Ourense
314.764
363.645
-13,4%
-6%
-3%
-5%
Pontevedra
945.355
898.448
5,2%
0%
5%
-1%
Portugal
10.341.330
9.950.029
3,9%
3%
3%
-2%
Norte
3.603.778
3.510.528
2,7%
4%
1%
-3%
Alto Minho
236.270
250.617
-5,7%
-1%
-1%
-4%
Cávado
406.530
358.333
13,5%
8%
6%
-1%
Ave
418.411
395.010
5,9%
7%
1%
-2%
Área Metropolitana do Porto
1.723.618
1.618.079
6,5%
6%
3%
-2%
Alto Tâmega
89.260
112.058
-20,3%
-6%
-9%
-7%
Tâmega e Sousa
423.683
407.115
4,1%
6%
1%
-3%
Douro
195.247
236.664
-17,5%
-7%
-6%
-6%
Terras Trás-os-Montes
110.759
132.652
-16,5%
-4%
-6%
-7%
Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Densidade populacional
por Km2
1990
76,8
92,8
138,3
39,2
49,4
199,8
108,3
163,8
114
283,7
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2000
80,2
91,3
137,9
36,6
46,8
200,8
111,7
172,2
112,7
316,1
293,9
848,9
35,7
236,8
54,6
22,9

2010
92,8
94,5
144,6
35,7
46
213,6
114,7
173,8
110,9
329,4
293,9
863,4
32,6
237,1
51,3
21,4

2015
92,5
92,9
142,8
34,4
44
212
112,3
169,7
106,9
326,6
288,8
846,4
30,7
231,8
48,7
20,1

Para a perda relativa da população, além da redução da natalidade, têm contribuído também os fortes fluxos migratórios que têm
prejudicado severamente a RN (figura 1) que, desde 2003, verifica perdas líquidas.
Figura 1. Migração líquida (Portugal e RN)
100.000

50.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-50.000

Portugal

Norte

Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017
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A Galiza, à semelhança do que se verificou em toda a Espanha, na primeira década do século XXI beneficiou da entrada líquida de
migrantes (figura 2), embora esses fluxos tenham ocorrido, fundamentalmente, para as NUTIII costeiras e litorais (Pontevedra e
Corunha), que são também as mais dinâmicas em termos de emprego e produção.
Figura 2. Migração líquida (Galiza)
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Fonte: elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Embora tenha beneficiado de fluxos líquidos de entrada (no período de 2000 a 2012), estes valores estão muito longe dos observados
pelo conjunto de Espanha (Melchor, Garcia & López, 2012). Apesar disso, e como referem os mesmos autores, o processo de
envelhecimento da Galiza é um fenómeno irreversível e que tenderá a agravar-se nas próximas décadas.
A perda relativa de população nas duas regiões, sobretudo nos anos mais recentes, indica também outros factos adicionais que
importa analisar. A perda de população quer termos de variação no número de residentes, quer em termos de densidade
populacional por Km2, é mais acentuada nas províncias interiores e mais rurais (quadro 1). No caso da RN, são as regiões NUTIII do
Alto Tâmega, Douro e Terras de Trás-os-Montes as que verificaram uma maior perda relativa de população residente. A análise da
figura 3 mostra que, em 1990, a área metropolitana do Porto concentrava 46% de toda a população da RN. Atualmente, a área
metropolitana do Porto concentra 48% de toda a população da RN e tem uma densidade cinco vezes superior à média regional. Com
efeito, os números são indicadores de grandes contrastes dado que a RN tem um densidade populacional de 846.4 habitantes por
Km2 contrastando com os 20 habitantes em Terras de Trás os Montes. As NUTIII Alto Tâmega, Douro e Terras de Trás-os-Montes, que
são as mais rurais e interiores, verificaram perda de população residente a favor da região metropolitana do Porto, Ave e Cávado.
Figura 3. Concentração geográfica da população – Região Norte
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Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Na Galiza, são as suas regiões de Lugo e Ourense que verificam a maior perda de população. Nem no período em que a Galiza
“beneficiou” dos fluxos de imigração, estas duas províncias registaram crescimento positivo.
Figura 4. Concentração geográfica da população – Galiza
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41%
33%
14%

A Coruña

12%

Lugo
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13%

35%

12%
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Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Nos últimos vinte e seis anos registaram perdas relativas sucessivas e superiores à média verificada na Galiza o que levou à perda de
peso relativo das duas regiões a favor de Pontevedra e Corunha. Com efeito, em 1990, estas NUTIII concentravam 73% da população
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e em 2016 concentram 76% do total (figura 4).Estes dados indicam que os problemas demográficos e socio económicos destas regiões
interiores e rurais estão a provocar a sua progressiva desertificação em contraste com a crescente concentração nas áreas litorais e
urbanas. Outro facto que resulta da análise da evolução demográfica e territorial é o crescente e rápido envelhecimento da população
de ambas as regiões. Em 1992, na RN havia 1.83 jovens (com menos de 15 anos) por cada idoso (ou seja, por cada maior de 65 anos)
o que indica que a população jovem era quase o dobro da mais idosa (figura 5). Contudo, em 2016, a situação inverteu-se e existem
1.4 maiores de 65 por cada menor de 15 anos.
Figura 5. Evolução da população jovem e idosa (Região Norte)
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Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Figura 6. Evolução da população jovem e idosa (Galiza)
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Fonte: Elaboração própria. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Na Galiza, em 1990, havia 1,18 jovens por cada maior de 65 anos (valor bastante inferior à média nacional, 1.51) mas em 2016 o rácio
é de 0.49 jovens por cada idoso, ou seja, existem 2 idosos por cada menor de 15 anos (figura 6). A redução da natalidade e aumento
da esperança média de vida à nascença também têm contribuido para o progressivo envelhecimento da população (quadro 2), cuja
idade média de idade, nos últimos 25 anos, aumentou em 9.7 anos na Galiza e 10.7 na RN.
Quadro 2. Evolução de indicadores demográficos
Espanha
Galiza
1990
2015
1990
2015
Idade média da população
33.4
42.3
36.5
46.2
Esperança média de vida
n.d.
n.d.
76.7
82.9
Taxa de fertilidade
1.36
1.33
1.17
1.10
Fonte: Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

Portugal
1990
34.5
n.d.
1.54

2015
44
n.d.
1.31

Norte
1990
32.5
74
1.59

2015
43.2
81.7
1.17

É possível ainda observar uma forte redução na taxa de fertilidade feminina, sobretudo na RN. Além da forte queda da fertilidade
nos últimos 15 anos passou também a ser inferior à média nacional quando, em 1990, a superava. De acordo com Alam & Mitra
(2012) uma taxa de fertilidade decrescente deixa uma sociedade com poucas crianças para substituir a sua população ativa. Com
efeito, segundo Becker, Murphy and Tamura (1990), a redução da taxa de fertilidade está negativamente relacionada com a
participação das mulheres no mercado de trabalho. De facto, a análise da evolução da taxa de atividade, o nível de desemprego e
emprego feminino (quadros 3,4 e 5) demonstra a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, tanto na RN como
na Galiza. A longo prazo, a redução da fertilidade contribui também para a aceleração do envelhecimento. Embora no caso da Galiza
o processo de envelhecimento já se prolongue há várias décadas, no caso da RN o proceso de envelhecimento da população é mais
recente e fortemente acelerado nos últimos anos. Os dados da figura 7 reforçam o que anteriormente referimos, uma redução da
população jovem e progressivo aumento da camada da população mais idosa.
Figura 7. Estrutura da população (em % da população total)
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Na verdade, e embora não seja um problema exclusivo destas regiões, a questão do envelhecimento deverá merecer toda a atenção
na medida em que as projeções indicam um agravamento do mesmo nas próximas décadas. Em 1991, a camada da população com
mais de 65 anos era de 16.5% na Galiza e 12.1% na RN. Em 2016, já atingia os 24.3% e 18.9% (figura 7). Mas o mais preocupante são
as projeções que apontam para que esses valores se situem nos 39% e 40%, respetivamente, em 2050. Não podemos esquecer que
os custos orçamentais e fiscais associados ao envelhecimento da população tenderão a aumentar na medida em que os custos com
pensões e com cuidados de saúde de longo prazo serão crescentes (EU, 2016).
Mas de que forma é que o contexto demográfico e territorial se relaciona com o mercado laboral? As expectativas nas alterações
demográficas, decorrentes das baixas taxas de natalidade e aumento da esperança média de vida, além de exercer fortes pressões
sobre a sustentabilidade das finanças públicas e do Estado Social terão também influência e implicações subjacentes à evolução do
mercado de trabalho, nomeadamente às respeitantes ao contexto da oferta de trabalho e seus efeitos sobre a capacidade produtiva.

3. EVOLUÇÃO DO MERCADO LABORAL
Vimos na secção anterior que, tanto a RN como a Galiza mostram uma tendência ao envelhecimento da população o que, a longo
prazo, pode afetar negativamente o crescimento, quer pela redução da oferta de mão-de-obra mas também porque o
empreendedorismo, a capacidade de inovação, o nível de ativos e a vitalidade dessa população tende a decrescer (Pereira 2009). A
evolução e estrutura da população e os fluxos migratórios estão interrelacionados com o mercado de trabalho e o nível da atividade
económica. Sendo inquestionável a evolução socioeconómica verificada nestes últimos 30 anos, tanto a nível nacional como nas duas
regiões em análise, também se constata que essa evolução nem sempre foi sustentada, verificando-se avanços e retrocessos, em
algumas variáveis, nas últimas décadas.
Considerando que o mercado laboral constitui um eixo prioritário, nacional e europeu, devido à sua transversalidade política,
económica e social, nesta seção pretendemos analisar a evolução ocorrida no contexto do mercado laboral para as duas regiões, no
sentido de perceber a sua dinâmica de evolução evidenciando as suas principais diferenças/convergências. Ainda que o enfoque seja
essencialmente descritivo, a identificação, quantificação e análise de evolução dos factos, ao longo do tempo, constitui o primeiro
passo para que se possa questionar as causas e identificar possíveis soluções.
Para iniciar essa análise consideramos que é fundamental começar por rever e contextualizar a evolução ocorrida em termos de
produção e riqueza. Apesar das desvantagens que lhe são apontadas, o Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) é o indicador mais
utilizado na hora de indicar o nível de riqueza de um país ou de uma região. Considerando a evolução deste indicador, para os últimos
trinta anos (figura 8), podemos indicar que até finais da década de noventa, a RN verificou níveis de desempenho económico e
convergência acentuados acompanhando a trajetória verificada na respetiva economia nacional. Em 1998, o nível de PIBpc na RN
tinha aumentado 15 p.p relativamente ao seu nível de 1986 (a média nacional aumentava 20). No entanto, a partir do início do século
XXI, essa tendência inverteu-se, acentuando-se negativamente nos anos mais recentes, de tal forma que o seu PIBpc atual se mantem
nos mesmos níveis de há 10 anos atrás, continuando a ser considerada uma região “menos desenvolvida” no contexto da política de
coesão 2014-2020333.
Figura 8. Evolução do PIBpc em PPC (em % da média europeia)
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As regiões classificadas como “menos desenvolvidas”, são aquelas cujo PIBpc se situe abaixo de 75% da média da UE, pelo que continuarão a beneficiar de uma taxa
de cofinanciamento entre 75 e 85% para os investimentos que beneficiem de apoio comunitário.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de CE (2001; 1999) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

De destacar ainda os diferenciais entre a RN e a Galiza. No ano da adesão, estas regiões detinham pouco mais da metade dos níveis
médios de PIBpc da UE. Durante a década de noventa a RN convergiu mais rapidamente que a Galiza. No entanto, desde o início do
século XXI constata-se um processo de divergência muito acentuado na RN, quer em relação à Galiza, quer em relação à média
nacional. Neste período, a Galiza melhorou consideravelmente a sua posição relativa (o que coincidiu com a fase expansiva do ciclo
económico em Espanha) apesar de nos últimos anos a tendência se ter invertido e terem perdido algumas posições relativas. Não
obstante, a Galiza passou a ser classificada como “região de transição334” uma vez que o seu PIBpc se situa entre 75% e 90% da média
da UE.
Assim verifica-se que, na primeira década do século XXI até início da crise de 2008, o contexto de evolução do PIB foi divergente,
quer entre as economias nacionais, quer entre as regiões. Esta evolução económica está interrelacionada com a evolução ocorrida
no mercado laboral nomeadamente com os indicadores de atividade, emprego e desemprego e que importa agora analisar.
3.1 Evolução na População Ativa
Verificamos anteriormente que as regiões em análise apresentam um progressivo envelhecimento da sua população o que poderá
ter implicações futuras na substituição da população ativa e na oferta de trabalho. A análise da evolução do número de ativos indica
magnitudes diferentes na evolução da Galiza comparativamente à média nacional. Entre 1999 e 2015, o número de ativos aumentou
de 9% enquanto em Espanha aumentou 32%. Com efeito, em 1987 o diferencial na taxa de atividade era de 5.7 pontos percentuais
(p.p.) a favor da Galiza mas, em 2015, a taxa de atividade galega é inferior à média espanhola em 2.4 p.p. (quadro 3). No contexto
português também se regista uma evolução mais significativa a nível nacional do que a nível regional. Na altura da adesão, a taxa de
atividade da RN era superior à média nacional em 3.6 p.p.. Contudo, atualmente é ligeiramente inferior. De salientar ainda a excelente
evolução do mercado espanhol e galego comparativamente ao contexto em Portugal. Há 30 anos, as taxas de atividade em Espanha
e na Galiza eram substancialmente inferiores às verificadas em Portugal e na RN (quadro 3) mas em 2015 já as superavam. Esta
evolução muito positiva da taxa de atividade no mercado laboral espanhol, sobretudo na primeira década deste século, está associada
à forte dinâmica do mercado laboral espanhol que beneficiou muito do forte processo de imigração verificado (Fernández et al,
2012). Assim, neste contexto, observa-se uma redução dos diferenciais e aproximação nas taxas de atividade total, quer em termos
nacionais, quer em termos regionais. Adicionalmente, os dados indicam que, quer a RN quer a Galiza, que detinham taxas de atividade
mais elevadas que as respetivas médias nacionais, verificam, na atualidade, posições inferiores.
E o que se verifica na evolução da taxa de atividade por género? A análise da taxa de atividade desagregada por género indica também
dinâmicas de evolução diferentes. Aqui é de destacar o forte crescimento da taxa de atividade feminina, em todas as regiões, muito
superior ao do verificado nos homens e, em particular, de forma mais acentuada em Espanha e Galiza. Em Espanha, no período de
1987 a 2015, a taxa de atividade dos homens aumentou 12.9 p.p. mas a feminina quase 42 p.p. Na Galiza, a taxa de atividade dos
homens subiu 8.6 p.p. enquanto a das mulheres subiu 29.7 p.p. Também em Portugal e na RN a taxa de atividade feminina aumentou
muito mais que a dos homens, embora esta fosse já muito elevada nas diferentes décadas. Esta forte incorporação de mulheres no
mercado de trabalho, que se verifica também quando analisamos a taxa de emprego (quadro 5) está associado ao forte dinamismo
da economia espanhola na primeira década do século XXI mas também à evolução social que, neste aspeto, se traduziu numa forte
aproximação dos níveis da igualdade entre sexos, bem como à redução do tamanho das famílias e ao número de filhos por mulher.
Este facto poderá vir a acentuar ainda mais o envelhecimento uma vez que, e segundo a literatura, o forte crescimento da atividade
das mulheres está negativamente relacionado com a taxa de fertilidade (Becker et al. 1990; Yong e Saito, 2012).
Quadro 3. Evolução da taxa de atividade
Taxa de atividade1

Norte

Portugal

Galicia

Spain

Total
Homens
Mulheres
Total
Homens
Mulheres
Diferencial Espanha-Galiza (total)
Total
Homens
Mulheres
Total
Homens
Mulheres
Diferencial Portugal-Norte

1987
46
66,6
27,1
51,7
67,1
38,4
-5,7
57,8
72,2
45
61,4
73,8
50,2
-3,6

1999
63,6
77,6
49,6
63,7
77,4
53,1
-0,1
70,8
79
62,9
70,9
79,9
62,2
-0,1

334 Para estas regiões a taxa de cofinanciamento é de 60%.
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2010
73,5
80,6
66,3
70,8
76,8
64,9
2,7
73,7
77,8
69,7
72,6
78,3
67,2
1,1

2015
74,3
79,5
69
71,9
75,7
68,1
2,4
73,4
76,7
70,3
71,6
76
67,4
1,8

Diferencial
2015-1987
28,3
12,9
41,9
20,2
8,6
29,7
15,6
4,5
25,3
10,2
2,2
17,2
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1

Na camada etária dos 15-64
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de CE (2001; 1999) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database acedido em maio de 2017

É ainda de relevar as diferentes evoluções ocorridas nas regiões com as respetivas economias nacionais. Com efeito, um dos aspetos
singulares da região galega era a elevada taxa de atividade feminina em comparação com a média nacional. No entanto, esse
diferencial positivo, que em 1987 estava nos 11,3 p.p., foi-se reduzindo ao longo do tempo estando, em 2015, 0.9 p.p. abaixo. No
caso masculino, a região da Galiza também detinha uma vantagem mas passou a ter uma desvantagem de 5,8 pontos. No caso
português verifica-se a mesma tendência, a RN detinha taxas de atividade superiores à média nacional e, recentemente, verifica taxas
inferiores. Outro aspeto relevante é a eliminação das diferenças nas taxas de atividade, quer entre as economias nacionais quer entre
as duas regiões NUT II. Desde a década de 2000, em resultado do ciclo expansivo em Espanha (e Galiza) e da forte retração na
evolução da economia portuguesa e da RN permitiu que, neste âmbito, se anulassem as diferenças nas taxas de atividade entre as
economias nacionais e regionais.
E como evoluiu o nível educacional da população ativa? Como é sabido, a literatura indica que o capital humano, frequentemente
medido pelo nível educacional da população, constitui um fator chave para o aumento da produtividade, emprego e crescimento das
economias335. Neste âmbito, a RN detem uma desvantagem adicional que está associada aos baixos níveis educacionaisda sua
população ativa (figura 9), problema esse que que se estende também a todo o território nacional. Apesar da evolução positiva das
últimas décadas, a população ativa (entre os 25-64 anos) da região apresenta níveis educacionais médios (ISCED11336 - 3-4) e
superiores (ISCED11 – 5-8) bastante inferiores à média nacional, europeia e mesmo em relação aos níveis da Galiza.
Figura 9. Nível educacional da população ativa (entre os 25-64 anos)
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Fonte: Elaboração própria como base nos dados recolhidos on-line em: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database em maio de 2017.

No que respeita à evolução da educação superior, a Galiza conseguiu reduzir o diferencial e alcançar a média nacional. Apesar desta
considerável melhoria na qualidade de formação e educação da mão-de-obra a dinâmica do emprego na região da Galiza ficou muito
aquém do verificado a nível nacional (figura 11).
3.2 Evolução do Desemprego
No que se refere ao desemprego, a evolução, nos anos mais recentes, tem sido bastante desfavorável em reflexo da grave crise
financeira mundial e dos programas de ajustamento daí decorrentes. Com efeito, no caso da RN que, na altura da adesão, detinha
uma das mais baixas taxas de desemprego do país e de toda a UE, verificou um agravamento tal que, na atualidade, o nível de
desemprego é superior à média nacional (figura 10 e quadro 4) e europeia (que em 2015 se situava nos 9.4%). Desde 2000 que o
desemprego na RN tem sido superior à média nacional. Esse agravamento seria ainda maior não fossem os fortes fluxos migratórios
de saída que ocorrem desde 2003 (figura 1). No caso da Galiza, apesar de ao longo de quase todo o período ter registado taxas de
desemprego inferiores à média nacional, o diferencial na taxa de desemprego da Galiza com a média nacional é agora menor (-2.8
p.p.) do que o registado em 1987 (-7.4). Com efeito, em Espanha a população ativa e o emprego cresceram mais intensamente que
o registado na Galiza (quadro 3,5 e figura 11) a qual mostra uma escassa capacidade desta região para gerar emprego líquido
(Fernández e al, 2012).
Figura 10. Evolução da taxa de desemprego (%)1

335

De referir que o investimento em educação e capital humano tem sido apontado como uma estratégia fundamental de política económica e social na medida em que
é determinante para promover a prosperidade económica, o emprego e a coesão social. Segundo a CE (2011), as pessoas com educação superior têm maior probabilidade
de conseguir um emprego, ter um salário mais alto e ter uma maior esperança de vida. Nesse sentido, a Estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo estabeleceu a meta de 40% para a percentagem de pessoas entre os 30 e os 34 anos com educação superior. Em 2010, esta percentagem era de 34% na UE.
336 ISCED - International Standard Classification of Education (ISCED97) – corresponde à classificação Internacional Normalizada da Educação, comummente denominada
ISCED, e trata-se de um instrumento de referência da UNESCO que permite a harmonização e comparabilidade das estatísticas educativas. A última revisão ocorreu em
2011.
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Ativos com mais de 15 anos. Elaboração própria. Dados recolhidos em CE (1999; 2001) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
acedido em maio de 2017

Ao nível do desemprego é ainda de observar as diferenças entre a RN e a Galiza nas diferentes décadas em análise. Em 1987, o nível
de desemprego total na Galiza era 2.7 vezes superior ao da RN, passando para quase 4 em 1999. Ainda que atualmente verifique
níveis inferiores ao estimado para a Galiza, na primeira década do século XXI, os níveis de desemprego na RN superaram os da Galiza
evidenciando uma década muito negativa para a RN a qual, tradicionalmente, detinha uma taxa inferior à média nacional mas que,
na última década, a tem superado. Portanto, neste âmbito é de observar uma redução das diferenças nas taxas de desemprego entre
a Galiza e a RN que em finais da década de noventa do século XX chegou a atingir quase 12 p.p. (17.6 no desemprego feminino).
Considerando a taxa de desemprego desagregada por género é também de realçar a evolução favorável registada na taxa de
desemprego feminina na Galiza, sobretudo antes da última crise económica, apesar do forte crescimento da taxa de atividade das
mulheres (quadro 3). Esta evolução permitiu que o diferencial entre as taxas de desemprego feminino entre a Galiza e RN passasse
de 17.6 p.p. em 1999 para apenas 1.2 em 2010, apesar de em 2015 a diferença ter aumentado novamente para 5.7 p.p..
Quadro 4. Evolução da taxa de desemprego1
Total
Homens
1987 1999 2010 2015
1987 1999
Spain
20,8
15,5
19,9
22,1
n.d.
11
Galicia
13,4
16,3
15,3
19,3
14,9
11,4
Diferencial Espanha- Galiza
7,4
-0,8
4,6
2,8
-0,4
Portugal
7
4,6
10,8
12,4
n.d.
4
Norte
4,9
4,6
12,6
13,7
6,3
4
Diferencial Portugal-Norte
2,1
0
-1,8
-1,3
0
Diferencial Galiza-Norte
8,5
11,7
2,7
5,6
8,6
7,4
1
Ativos com mais de 15 anos. Elaboração própria. Dados recolhidos em CE (1999; 2001) e
acedido em maio de 2017

Mulheres
2010 2015 1987 1999 2010 2015
17,7
20,8
n.d.
23
18,4
23,5
11,8
18,7
12
22,9
13,6
20
5,9
2,1
0,1
4,8
3,5
8,9
12,2
n.d.
5,2
10,2
12,7
9,8
13,1
7,2
5,3
12,4
14,3
-0,9
-0,9
-0,1
-2,2
-1,6
2
5,6
4,8
17,6
1,2
5,7
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Outra evolução relevante a considerar é a redução do diferencial entre as taxas de desemprego masculina e feminina, sobretudo
para Espanha e para a Galiza. Em 1999, a diferença entre a taxa de desemprego feminina e masculina em Espanha era de 12 p.p. e
na Galiza 11.5. Em 2015 esse diferencial situava-se em 2.7em Espanha e 1.3 na Galiza. Estes dados acabam por ser um indicativo da
forte integração da mulher no mercado laboral, já anteriormente apontada.
3.3 Evolução do Emprego
A figura 11 mostra e evolução do emprego, considerando como ano base 1995. Esta evolução indica uma vez mais o forte dinamismo
da economia espanhola, na primeira década do século XXI, comparativamente ao desempenho português.
Figura 11. Evolução normalizada do emprego1
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1 Na camada etária 15-64 anos. Elaboração própria. Dados recolhidos em CE (1999; 2001) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
acedido em maio de 2017.

Outra tendência que se pode observar é que a evolução de cada uma das regiões NUT II acompanhou a respetiva tendência nacional,
embora a Galiza numa magnitude muito inferior ao conjunto nacional. De observar que no “pico” para Espanha, em 2007, o número
de empregados tinha aumentado em quase 50% o valor de 1995 (passando de 13,73 milhões para 20.44 milhões de empregados em
2007). Na Galiza o “pico” do crescimento registou-se entre 2007/2008 de 18.6% em realação a 1995. A crise que iniciou em 2008 veio
retrair novamente a evolução do emprego sendo que na Galiza, em 2015, o número de pessoas empregadas era apenas ligeiramente
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superior ao verificado em 1995. Também para o caso português e RN a crise veio acentuar, penalizando ainda mais, o fraco dinamismo
que já se registava desde o início da década.
No que respeita às taxas de emprego (quadro 5) é de salientar a grande aproximação das mesmas, quer em termos nacionais quer
em termos comparativas para as duas regiões.
Quadro 5. Evolução da taxa de emprego1

Norte

Portugal

Galicia

Spain

1987
1999
2010
2015
Diferencial 2015-1999
Total
41,3
53,7
58,8
57,8
4,1
Homens
n.d.
69,2
64,8
62,9
-6,3
Mulheres
n.d.
38,2
52,8
52,7
14,5
Total
56,8
53,2
59,9
57,9
4,7
Homens
n.d.
66,3
65,5
61,5
-4,8
Mulheres
n.d.
40,5
54,3
54,4
13,9
Diferencial Espanha-Galiza (Total)
-15,5
0,5
-1,1
-0,1
Total
67,2
67,4
65,3
63,9
-3,5
Homens
n.d.
75,5
69,8
66,9
-8,6
Mulheres
n.d.
59,5
61
61,1
1,6
Total
70,1
67,4
62,9
61,4
-6
Homens
n.d.
76,3
69,5
65,6
-10,7
Mulheres
n.d.
58,9
56,7
57,5
-1,4
Diferencial Portugal-Norte (Total)
-2,9
0
2,4
2,5
Diferencial Galiza-Norte (Total)
-13,3
-14,2
-3
-3,5
1 Na camada etária 15-64 anos. Elaboração própria. Dados recolhidos em CE (1999; 2001) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
acedido em maio de 2017

Em 1987 as taxas de emprego em Portugal e na RN eram muito superiores (a diferença entre Espanha e Portugal era de 25 p.p. a
favor de Portugal e entre a RN e a Galiza de 13 p.p.) mas aproximaram-se pelo que os diferenciais passaram a ser de 6.1 e 3.5,
respetivamente. De facto, em Portugal e na RN os níveis de emprego foram muitos penalizados nos últimos anos de tal forma que as
taxas de emprego atuais são inferiores às verificadas em 1987 e 1999. No caso de Espanha e da Galiza, apesar da taxa de emprego
masculina atualmente ser inferior ao nível verificado em 1999, a taxa de emprego feminina é substancialmente maior o que, em
termos globais, permitiu que a taxa global de emprego seja superior. Não obstante, em termos de emprego, os países e as regiões
estão longe de atingir o objetivo Europa 2020 ao nível do emprego, que em Espanha se fixou em 74% (de emprego para a população
entre 20-64 anos) e em Portugal nos 75%.
A análise da estrutura do emprego pelos grandes setores de atividade indica alterações significativas ocorridas nos últimos vinte
anos, conforme se pode observar na figura 12. A este nível é de salientar a forte aproximação da estrutura setorial do emprego na
Galiza relativamente ao que se verifica a nível nacional. Com efeito, regista-se uma forte queda da importância do setor primário no
emprego. Este setor detinha, em 1995, 23% do emprego na Galiza (o que correspondia a 21% de todo o emprego nacional neste
setor) representa, agora, 6% do emprego galego. O progressivo envelhecimento da população, bem como a saída da população das
zonas interiores, rurais e agrárias, para o litoral e grandes cidades determinou a redução do emprego neste setor a favor dos outros
setores de atividade. Com efeito, o setor dos serviços regista, nos últimos anos, um aumento do peso relativo do emprego galego em
19 p.p. realçando o forte processo de terciarização do mercado laboral galego e da sua estrutura produtiva. Analisando a evolução
ocorrida na RN, esta indica também um forte queda do emprego no setor primário (8 p.p.) embora não tão significativa como na
Galiza. Não esquecendo que na RN o nível de emprego, nos últimos anos, caiu significativamente, a RN continua a manter um setor
industrial muito forte agregando quase 30% de todo o emprego da região e quase 52% de todo o emprego nacional neste setor.
Ainda assim, nesta região também se assiste a uma terciarização do mercado laboral (ainda que em magnitude inferior à Galiza) na
medida em que o peso do emprego nos serviços aumentou de 45% para 60%, entre 1995 e 2015.
Figura 12. Emprego1 por setor de atividade
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Construção
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Na camada etária 15-64 anos. Elaboração própria. Dados recolhidos em CE (1999; 2001) e Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
acedido em maio de 2017
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Em suma, a análise efetuada à evolução dos indicadores do mercado laboral indica uma progressiva terciarização das economias da
euro-região, embora muito mais rápida e acentuada na região da Galiza. A RN mantém, em termos de emprego, um setor industrial
forte comparativamente às outras áreas em análise. Adicionalmente identifica-se uma redução nos diferenciais das taxas de
desemprego, bem como uma aproximação nas taxas de atividade e do emprego total, tanto em termos das economias nacionais
como regionais. Este comportamento acaba por refletir uma evolução muito diferente destas economias, sobretudo durante a
primeira década do século XXI. A contrastar com uma dinâmica muito débil para Portugal e RN, a economia Espanhola registou um
forte dinamismo positivo, o qual também se registou na região galega embora em magnitude inferior. Em resultado da última crise
económica, a intensidade da retração parece ser maior nestas duas economias, uma vez que também verificaram um maior impulso
na fase de expansão económica. Por último, e tal como referem Fernández e al. (2012), a convergência nos principais indicadores
laborais, nos últimos anos, na euro-região parece ser uma consequência da evolução divergente em ambas as economias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passados trinta anos desde a adesão à UE, Portugal e Espanha, bem como as suas regiões verificaram consideráveis níveis de evolução
económica e social. Para o caso da Galiza e da RN, que formam a euro-região GNP, o processo de integração, juntamente com as
várias políticas europeias, foram importantes para o seu desenvolvimento, convergência e melhoria de competitividade, bem como
para o desenvolvimento das relações e aprofundamento dos níveis de cooperação entre as duas regiões.
O propósito fundamental deste trabalho era analisar e comparar a evolução das magnitudes demográficas e laborais das regiões,
desde a adesão, no sentido de identificar os seus níveis de aproximação e/ou divergência mas, também, perceber se a trajetória de
evolução manifesta uma dinâmica de integração euro-regional ou se acompanha a dinâmica de evolução do próprio país. Ainda que
o enfoque seja essencialmente descritivo, a identificação, quantificação e análise de evolução dos factos, ao longo do tempo, constitui
o primeiro passo para que se possa questionar as causas e identificar possíveis soluções. A análise e comparação da evolução ocorrida,
nas principais magnitudes demográficas e laborais, que acabamos de apresentar, para as duas regiões limítrofes, indica que, no
contexto laboral, e apesar da redução de alguns diferenciais, continuam a existir diferenças consideráveis. Por sua vez, a evolução do
contexto populacional e demográfico indica tendências similares. Com efeito, apesar de situações de partida bem diferentes,
recentemente identifica-se, nas duas regiões, uma trajetória progressiva de desertificação e aumento das assimetrias entre o litoral
e o interior rural, bem como uma fraca evolução populacional acompanhada de rápido envelhecimento. A análise à evolução dos
indicadores do mercado laboral indica uma redução nos diferenciais das taxas de desemprego, bem como uma aproximação nas
taxas de atividade e do emprego total, tanto em termos das economias nacionais como regionais. Como foi referido, este
comportamento acaba por refletir uma evolução muito diferente destas economias, sobretudo durante a primeira década do século
XXI. Por outro lado, é de salientar a forte integração da mulher no mercado de trabalho, em particular na Galiza e em Espanha, cujo
aumento na taxa de atividade e emprego, nos últimos anos, tem sustentado o aumento da taxa de emprego total, já que a taxa de
emprego masculina tem diminuído. No que respeita aos níveis de desemprego, cujas diferenças na altura da adesão eram muito
grandes não apenas entre as regiões, mas também entre os países, verificou-se uma considerável aproximação apesar de, em
resultado da última crise, se terem afastado novamente. Outro facto relevante a assinalar é a forte terciarização das economias da
euro-região, ainda que muito mais rápida e acentuada na região da Galiza dado que nos últimos vinte anos reduziu o nível de emprego
do sector primário de 23% para 6%, aproximando-se fortemente da média nacional.
Sendo inquestionável o progresso verificado ao longo das últimas três décadas, permitindo que estas regiões sejam, hoje, muito mais
prósperas e dinâmicas, a análise e evolução observada não parece ser resultado de uma maior integração e aproximação regional.
As dinâmicas de evolução de cada uma das regiões, aproximam-se mais das dinâmicas de evolução das respetivas economias
nacionais337 do que de uma euro-região plenamente integrada com as suas regiões a seguir um padrão de evolução comum (Pereira,
2009; Fernández e al. 2012). O contexto populacional e demográfico enfrentado pelas regiões, os quais, num futuro próximo, poderão
condicionar o seu potencial de crescimento e convergência constituem desafios que poderão ser enfrentados e ultrapassados no
contexto euro-regional. Nesse sentido, e citando Fernández e al. (2012, p.60), desenvolver novos setores produtivos e atividades de
grande valor acrescentado de forma conjunta, potenciar a criação de emprego estável, promover a formação da força de trabalho
da RN, e promover a mobilidade do trabalho entre as duas economias vizinhas, poderão favorecer o crescimento conjunto e conseguir
uma via de desenvolvimento comum menos dependente das dinâmicas nacionais.

337 Já anteriormente, Fayolle e Lecuyer (2000) concluem que o desempenho das regiões depende em alto grau do desempenho dos países a que pertencem.
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RESUMO
Apesar de ser um conceito debatido há várias décadas no âmbito da União Europeia, foi com o Tratado de Lisboa (2009) que a Coesão
Territorial foi formalmente reconhecida como um dos objetivos da Política de Coesão (o seu terceiro pilar), como corolário do debate
em torno do livro verde sobre coesão territorial (2008). Esse debate permitiu definir como objetivo da coesão territorial a promoção
de um desenvolvimento harmonioso e sustentável de todos os territórios, com base nas suas características e recursos territoriais.
No entanto, se por um lado a coesão territorial é vista como estando essencialmente ao serviço da coesão social e económica, por
outro, pode ser visto como um conceito mais amplo e horizontal, relacionando-se com todos os domínios de intervenção e em e com
todos os níveis de governo, exigindo um esforço adicional de coordenação entre atores e políticas. Não descurando a importância da
coesão social por via da promoção da equidade no acesso das populações a bens e serviços coletivos de qualidade, sem esquecer as
questões da sustentabilidade ambiental, esta comunicação tem como objetivo analisar os processos de convergência ou de
divergência económica das regiões portuguesas relativamente à média nacional e à média da União Europeia, reconhecendo a
importância que o desempenho económico regional tem para a promoção dessa coesão territorial. Neste contexto, a investigação
analisa a evolução comparada do desempenho do PIB dos diferentes estados membros das suas regiões, procurando explicações e
padrões de comportamento que influenciam os mecanismos de convergência. Para além da tradicional análise evolutiva dos PIB per
capita europeu, nacional e regional, procurou-se com esta comunicação desagregar o que está “escondido” por trás de um valor
como o PIB per capita. Essa desagregação permite analisar de que forma evoluíram em cada região algumas das variáveis que
contribuem para o PIB, tal como, a produtividade, a taxa de utilização dos recursos humanos, a produtividade corrigida e o efeito da
estrutura setorial.
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RESUMO
A falta de braços sempre foi um problema crônico nos primórdios da formação social e econômica do Brasil e, por tabela, do
Recôncavo. A história do Recôncavo é marcada por lutas, resistências e trabalho, sobretudo trabalho negro e escravo. Homens e
mulheres negras com seu trabalho, seja na cana de açúcar, nas roças de fumo ou nas roças de mandioca contribuíram por consolidar
umas das regiões mais prósperas do Brasil. Se se pudesse resumir toda a história do Recôncavo seria a história do trabalho. O
Recôncavo é uma região que circunda a Baía de Todos os Santos, formando o grande anfiteatro no qual, há quase cinco séculos, vem
se desenrolando um dos mais antigos capítulos da colonização do Brasil. Primeira região do Brasil a passar por um processo de
urbanização. Durante quase três séculos foi a região a mais importante do Brasil. No Recôncavo se desenvolveu uma importante
indústria açucareira. Os engenhos de cana de açúcar ajudaram a moldar a economia e a sociedade do Recôncavo com sua produção
extensiva, latifundiária e a mão-de-obra escrava, primeiramente indígena e, depois, negra. Da lavoura da cana passando pela lavoura
do fumo e da mandioca, a força de trabalho no Recôncavo alterou-se em natureza e essência. A partir do crescente processo de
urbanização, as atividades econômicas do território passaram de uma economia primário-exportadora para uma economia baseada
em serviços. No limiar do século XXI, o Recôncavo recebeu importantes investimentos nos setor educacional que provocaram
mudanças importantes no perfil do trabalhador. Nesse mesmo contexto, outros municípios tornaram-se importantes vetores de
crescimento no setor comercial abrigando uma quantidade expressiva de empreendimentos comerciais e de serviços. Assim,
percebe-se que nem todos os municípios que compõem o Recôncavo experimentam a mesma dinâmica em suas economias. Há na
verdade múltiplos “recôncavos” nos quais as mudanças impactaram cada um de uma forma diferente. Essas mudanças dinâmicas
levaram municípios a se especializarem em determinadas atividades produtivas, é o que se chama de divisão social ou territorial do
trabalho. Cada município ou cada grupo de municípios possui características e dinâmicas diferenciadas de acordo com seu processo
histórico, condições climáticas e outras. Dessa forma, dentro dessa perspectiva tem-se o seguinte problema de pesquisa: Levandose em consideração as mudanças ocorridas nos diversos processos de trabalho porque passou o Recôncavo desde o período da
Escravidão, qual é a natureza do trabalho no Recôncavo no século XXI?
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Trabalho, Recôncavo.

WORK IN RECÔNCAVO: AUGES, RUPTURES E RECENT DYNAMICS
ABSTRACT
The lack of arms has always been a chronic problem in the beginnings of the social and economic formation of Brazil and, by table,
the Recôncavo. The history of the Recôncavo is marked by struggles, resistance and work, especially black and slave labor. Black men
and women with their work, whether in sugar cane, in the tobacco plantations or in the manioc orchards contributed to consolidate
some of the most prosperous regions of Brazil. If you could summarize the whole story of the Reconcavo would be the history of the
work. The Recôncavo is a region that surrounds the Bay of All Saints, forming the great amphitheater in which, almost five centuries
ago, one of the oldest chapters of the colonization of Brazil has been unfolding. First region of Brazil to undergo a process of
urbanization. For almost three centuries it was the most important region of Brazil. In the Recôncavo an important sugar industry
was developed. Sugar cane mills helped to shape the economy and society of the Recôncavo with its extensive production, landlord
and slave labor, first indigenous and then black. From the sugar cane fields to the tobacco and manioc plantations, the work force in
the Recôncavo has changed in nature and essence. From the increasing urbanization process, the economic activities of the territory
went from a primary-export economy to a service-based economy. At the threshold of the 21st century, the Recôncavo received
important investments in the education sector that caused important changes in the profile of the worker. In the same context, other
municipalities have become important growth vectors in the commercial sector, harboring a significant amount of commercial and
service enterprises. Thus, it can be seen that not all the municipalities that make up the Recôncavo experience the same dynamics in
their economies. There are in fact multiple "recôncavos" in which the changes impacted each one of a different form. These dynamic
changes led municipalities to specialize in certain productive activities, is what is called the social or territorial division of labor. Each
municipality or each group of municipalities has different characteristics and dynamics according to its historical process, climatic
conditions and others. Thus, within this perspective the following research problem arises: Taking into account the changes that have
occurred in the various work processes because the Recôncavo has passed since the period of slavery, what is the nature of the work
in the Recôncavo in the 21st century?
Keywords: Regional Development, Work, Recôncavo

1. INTRODUÇÃO
Lutas, resistências e trabalho; sobretudo trabalho negro e escravo marcaram a história do Recôncavo. Mulheres e homens brancos,
negros, índios e mulatos com seu trabalho, seja na cana de açúcar, nas roças de fumo ou nas roças de mandioca, contribuíram por
consolidar umas das regiões mais prósperas do Brasil do século XVI. Se se pudesse resumir toda a história do Recôncavo esta seria a
história do trabalho.
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Da lavoura da cana passando pela lavoura do fumo e da mandioca, a força de trabalho no Recôncavo alterou-se em natureza e em
essência. O processo de industrialização perpetrada no Recôncavo a partir da segunda metade do século XX, principalmente com a
indústria petroquímica, contribuiu para alterações no perfil do trabalhador no Recôncavo.
Discutir os problemas inerentes a esse território é contribuir para indicar alternativas de ação que possam modificar o atual estágio
de estagnação assim como suas perspectivas frente a projetos que alterem as relações entre as demais regiões da Bahia.
Assim, dentro dessa perspectiva, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Levando-se em consideração as mudanças ocorridas nos
diversos processos de trabalho porque passou o Recôncavo desde o período da Escravidão, quais são as características do trabalho
no Recôncavo no século XXI?
As hipóteses que orientarão o trabalho são:
1)

O trabalho que se desenvolveu no Recôncavo ao longo de sua história estruturou-se sobre uma base de baixa qualificação
técnica que permanece até os dias atuais;

2)

Durante quase quatro séculos a mão-de-obra no Recôncavo foi predominantemente escrava. A transição do trabalho
escravo para o trabalho assalariado não foi acompanhada de medidas de proteção ao trabalhador, por isso, os salários
oferecidos foram baixos.Os baixos salários não permitiram que a renda gerada pelo trabalho constituísse um mercado de
trabalho organizado e que as rendas auferidas pudessem desenvolver o mercado interno, gerando um círculo virtuoso
assim como aconteceu com o café no estado de São Paulo;

3)

As bases da economia do Recôncavo foram a lavoura de exportação (açúcar) e as lavouras de subsistência (mandioca e
fumo). Durante a segunda metade do século XX as tentativas de industrialização do estado da Bahia não contemplaram o
Recôncavo como um todo. Assim, a divisão sócio-espacial produziu espaços antagônicos e diferenciados.

Dessa forma, o objetivo geral da presente investigação é discutir as mudanças observadas na categoria trabalho no Recôncavo tendo
como recorte temporal as modificações ocorridas nos anos 2000.
Os objetivos específicos são:
a)

Discutir como se deu o processo da formação social e econômica do Recôncavo;

b)

Discutir o as mudanças do trabalho ao longo da história do Recôncavo;

c)

Apresentar e discutir a dinâmica recente do trabalho no Recôncavo.

Além desta introdução e das conclusões, o trabalho é composto por mais três seções. Na seção dois são discutidos os aspectos
metodológicos. Na seção três discutem-se a formação social e econômica do Recôncavo com as contribuições do açúcar, da farinha
e do fumo. Finalmente, na última seção são discutidos os resultados da pesquisa empírica.

2. A METODOLOGIA DA PESQUISA
O método de abordagem utilizado pela presente investigação foi o materialismo-histórico e dialético. Por consequência, o método
de procedimento é o método histórico. A dialética sob a concepção do materialismo histórico parte do conceito fundamental de que
o mundo não pode ser considerado um complexo de coisas acabadas e imutáveis, mas um processo de complexos e um processo em
construção permanente. As coisas e suas representações refletem conceitos na mente, os quais estão em mudanças contínuas e
ininterruptas de devir. Para Marx (1984), a dialética se fundamenta no movimento de todas as coisas, quer seja mundo exterior em
movimento, quer seja o pensamento humano em movimento. Destas forma, só existe dialética se houver movimento, e só há
movimento se existir processo histórico.
As fontes secundárias e históricas pesquisadas buscaram resgatar através dos cronistas de cada época as características do trabalho
no Recôncavo. Muitos foram esses cronistas que, ou empregados da Coroa ou sacerdotes da igreja católica, relataram a vida social e
econômica do Recôncavo. Assim, os trabalhos de Gabriel Soares de Sousa, José Antonio Caldas, André João Antonil, Pero Gândavo,
Luís dos Santos Vilhena e Frei Vicente de Salvador foram amplamente utilizados. Além desse material, os livros de Stuart B. Schwartz
, B.J. Barickman, Wanderley Pinho e Maria de Azevedo Brandão formam um conjunto de quatro obras clássicas sobre o Recôncavo
que não podiam deixar de ser consultadas.
Em relação às técnicas de pequisa empírica, a presente investigação usou dados secundários oficiais do IBGE com relação aos censos
e também na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e as Pesquisas de
Empregro e Desemprego (PED) do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) formas as bases de dados consultadas para a
montagem das tabelas e figuras.
O recorte espacial da pesquisa utilizou-se do conceito de Território de Identidade. Assim, o Território de Identidade do Recôncavo
com seus municípios foi utilizado composto por 20 municípios: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do
Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro,
Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo. Conta
com população de 576,6 mil habitantes, de acordo com dados do Censo 2010 do IBGE e possui área total de 5,2 mil quilômetros
quadrados.

3. A CONTRIBUIÇÃO DO AÇÚCAR, DA FARINHA E DO FUMO NA FORMAÇÃO SOCIO-ECONÔMICA DO RECÔNCAVO
A Capitania do Recôncavo ou Capitania do Paraguaçu surge no contexto da recompra da Capitania da Bahia pela Coroa portuguesa
após os acontecimentos fatídicos do donatário Francisco Pereira Coutinho . Foi concedida por El-Rey em 29 de março de 1566 a
Álvaro da Costa que era filho do segundo governador-geral Duarte da Costa em recompensa à sua participação militar na guerra
contra os índios Tupinambás (TAVARES, 2004). Segundo o Dicionário on-line de Português a palavra recôncavo significa cavidade
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funda, enseada, gruta, antro e cavidade entre rochedos. Para descrever a região do estado da Bahia que abrange alguns municípios
da Baía de Todos os Santos, e dessa forma grafada em maiúsculas (Recôncavo).
Uma definição (quase que poética) é apresentada por Costa Pinto. Para ele o Recôncavo:
É a região que circunda a Bahia de Todos os Santos, formando o grande anfiteatro no qual, há mais de quatrocentos anos, se vem
desenrolando um dos mais antigos capítulos da colonização do Brasil, que ali teve o seu começo e que exatamente ali tem, hoje, uma
das perspectivas mais promissoras do seu futuro (COSTA PINTO, 1988 p.103).
De acordo com Barickman (2003), no final do século XVIII o Recôncavo abrigava três zonas agrícolas. Os colonizadores descobriram
que os solos pesados da parte Norte do Recôncavo, também chamados de massapés, eram ideais para a cultura da cana-de-açúcar,
principalmente em períodos chuvosos. Haviam aprendido também que a cana cresceria tão bem nos salões e nas terras mais leves.
Ainda segundo o autor, a distribuição de massapés e salões teve grande influência na geografia da indústria açucareira no Recôncavo.
”Onde quer que encontrassem terras com esses solo argilosos em distritos próximos às margens da baía, os colonizadores e seus
descendentes plantaram cana e construíram engenhos” (BARICKMAN, 2003, p.39).
Assim, as lavouras de cana-de-açúcar se estendiam desde as freguesias de Salvador como Cotegipe e Pirajá até o oeste até abranger
a freguesia de Santiago do Iguape. Nas vilas de São Francisco do Conde e Santo Amaro passando por São Sebastião do Passé e de São
Pedro do Rio do Fundo. Juntas essas freguesias e vilas concentravam cerca de 90% dos 221 engenhos que fabricavam açúcar na
década de 1790 (ANTONIL, 1711, BARICKMAN, 2003).
Na estrutura da produção de açúcar podemos identificar quatro tipos de trabalhadores, de acordo com Schwartz (2011); os senhores
de engenho, os lavradores de cana, os trabalhadores do campo, e os trabalhadores assalariados. Ferlini (1996) ao analisar o que ela
chamou de civilização açúcar também concorda com a classificação de Schwartz (2011) sobre os lavradores de cana, porém
acrescenta que a organização do Engenho comportava quatro funções; a administração, a manutenção, o transporte e o
processamento da cana.
Apesar de não serem considerados trabalhadores no sentido formal da palavra, os senhores de engenho representaram um dos
pilares sobre os quais estava assentada a produção açucareira do Nordeste e, em especial, do Recôncavo. Os senhores de engenho
eram responsáveis por toda a administração do engenho. Eles estavam presentes em toda a safra e residiam na fazenda,
diferentemente dos senhores de engenho antilhanos que residiam na Metrópole, conforme assinalado por Ferlini (1996). Ainda
segundo a autora, grandes engenhos como o Sergipe do Conde, o senhor de engenho contava com o apoio legal e contábil de
escrivães e padres. Contudo, em geral aos senhores de engenho cabia o trabalho de administrar e supervisionar toda a produção de
açucar nas fazendas.
Para Pedrão (1998), os ganhos monetários proporcionados pelo açúcar criaram uma classe subalterna e rica. Os senhores de engenho
tornaram-se poderosos com um pode ambivalente. Ao mesmo tempo que extraía sua identidade do Recôncavo, faziam-se
representar politicamente em Salvador. Segundo levantamento de Schwartz (2011, p.233) para o período 1680-1729 e 1780-1821,
quase 51% dos ocupantes do cargo de vereador de Salvador eram de senhores de engenho enquanto que 12,7% eram de lavradores
de cana, o que representa quase 2/3 dos vereadores estavam comprometidos com questões relacionadas com a cana.
Já os lavradores de cana e os senhores de engenho formaram uma dupla importante na produção do açúcar. Pinho (1982) chama a
atenção de que muitos lavradores tornaram-se senhores de engenho. Os lavradores de cana eram os fornecedores da matéria-prima
do açúcar. A cana podia ser plantada dentro da área dos engenhos ou fora destes. Como havia uma necessidade crescente de
fornecimento de cana, pois as terras do engenho não eram capazes de atender toda a demanda, terras eram arrendadas para suprir
a necessidade. De acordo com Frei Vicente do Salvador (1918), estimava-se que, no século XVII, para cada engenho era necessário
cerca de 10 a 12 lavradores de cana para suprir as necessidades.
Conforme destacado por Ferlini (1996), a existência de lavradores de cana no Brasil tornou-se uma particularidade brasileira. Segundo
a mesma autora não se verificou a ocorrência de lavradores de cana na produção de açúcar na Madeira nem no México. Essa hipótese
também é corroborada por Schwartz (2011) que não verificou esse tipo de procedimento nas colônias portuguesas e espanholas
produtoras de açúcar. Ainda segundo Schwatrz (2011) parece que a figura do lavrador de cana após a experiência brasileira foi
“exportada” para Cuba e Porto Rico.
Seguindo a classificação proposta por Schwartz (2011) e com contribuições de Ferlini (1996), havia mais dois tipos de trabalhadores
(além dos lavradores e dos senhores de engenho). Os trabalhadores escravos do campo, objeto da presente seção, e os trabalhadores
assalariados. Os trabalhadores do campo eram em sua maioria escravos negros (havia também mulatos), com pouca qualificação
para as atividades açucareiras, salvo algumas exceções, enquanto que os trabalhadores assalariados possuíam qualificação
profissional e eram muito bem remunerados, a exemplo do mestre de açúcar. A intenção das duas próximas seções é discutir que,
mesmo em uma economia escravista e colonial, no limiar da formação econômica do Brasil, havia uma clara divisão social do trabalho
que parcelou as diversas atividades produtivas e criou trabalhadores especializados, semi-especializados e não especializados.
Mesmo de forma diminuta, essa força de trabalho assalariada é o gérmen do mercado de trabalho do Recôncavo atual.
O trabalho nos canaviais começava com o plantio da cana, com a preparação do campo e a escavação dos buracos. Era um trabalho
especialmente pesado em solos duros como o massapê. Os escravos eram postos em turnos diurnos e noturnos. A carga horária de
trabalho era de 12 a 18 horas a depender da época do ano. Um pequeno café era servido às nove da manhã com duração de meia
hora e o almoço era de duas horas quando a moenda não estava funcionando. Quando a moenda estava em funcionamento o
intervalo para o almoço e o café era muito mais reduzidos. O corte da cana era feito aos pares ou “fouce”, nome dado a partir do
instrumento de trabalho, sendo um homem e uma mulher. O homem era responsável pelo corte da cana e enquanto que a mulher
era responsvaél por atar os feixes da cana com suas próprias folhas. Esse corte de cana era feito através de cotas. Dava-se aos escravos
um certo número de “mãos” que ele teria de cortar. No Engenho Sergipe do Conde (um dos maiores da Bahia) citado por Schwartz
(2011, p.129) “exigia-se a cota diária de 7 mãos X 5 dedos X 10 feixes X 12 canas, ou seja, 4.200 canas no total”. Era uma carga
bastante pesada para uma pessoa apenas fazer.
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Além do corte da cana os escravos eram obrigados também a cortar a lenha responsável pelo abastecimento das fornalhas dos
engenhos. A lenha utilizada nas fornalhas eram compradas no Recôncavo sul, contudo conforme lembra Schwartz (2011) não eram
raras as vezes em que o senhor de engenho cortava lenha da própria propriedade para serem utlizadas nas caldeiras, o que
representava um sobre-trabalho para os escravos. O corte da cana e da lenha era um trabalho extremamente árduo, difícil e
estressante, o que o tornava pior sob o sol e a umidade do clima da Bahia. Essas condições desumanas do trabalho nas roças
chamaram atenção de alguns cronistas, a exemplo do luso-brasileiro Nuno Marques Pereira que escreveu um compêndio narrativo
no início do século XVIII comparando as condições de tratamento dos animais em Portugal com os escravos do Recôncavo.
Colhida a cana, esta era transportada para o engenho, do porto para a moenda e do açucar para os armazéns por pelo menos três
barcas, sendo em média três barqueiros e 18 escravos. Já os carros de bois usava-se em média três carros com dois escravos em
cada, perfazendo seis escravos. Ferlini (1996) lembra que cronistas do século XVIII e XIX fazem referência a apenas barqueiros
escravos e não livres como observado nos séculos XVI e XVII.
Na moenda ficava um feitor-pequeno, um levadeiro e 15 escravos. Os serviços das moendas eram realizados por mulheres. Segundo
Antonil(1711 p,16) “o Feitor da moenda chama a seu tempo as escravas, recebe a canna, & a manda vir, & meter bem nos eixos e
tirar o bagaço”. A força de prensagem da moenda era muito grande e este transformava-se em um trabalho muito perigoso, pois
caso a moendeira estivesse desatenta corria o risco de ter sua mão esmaga pela moenda. O próprio Antonil (1711) adverte para esse
risco, já que uma das funções do feitor pequeno era de ficar atento para que nenhuma negra fosse esmagada junto com a cana.
A cozinha representava o coração do engenho, dela depende toda a qualidade do açúcar. Na operação de cozimento há, ainda, duas
operações importantes que são as unidades de fornalhas e as caldeiras. Os trabalhadores escravos na cozinha estavam restritos a
atividades menos especializadas. Esses trabalhadores eram responsáveis por alimentar as fornalhas e as caldeiras com lenha. Era um
trabalho iminentemente masculino, apesar de relatos de que algumas mulheres também exerceram essas funções (SCHWARTZ,
2011), (FERLINI, 1996).
Na casa de purgar e no processo de secagem, pesagem e embalagem do açúcar, as atividades dos escravos eram atividades sem
qualificação. Na casa de purgar o trabalho se restringia a fazer as fôrmas com as quais o açúcar era formatado (amassador de barro)
e no processo de encaixotamento, o trabalho se restringia ao carregamento das caixas. As atividades mais especializadas na grande
indústria açucareira eram exercidas por trabalhadores livres mesmo em uma economia escravista que serão discutidas na seção
seguinte.

4. LAVOURAS DE POBRE, NEGÓCIOS DE RICO: AS CONTRADIÇÕES DO TRABALHO NAS CULTURAS DE FUMO DE MANDIOCA
No Recôncavo, os relatos de cronistas lembram que a cultura do fumo tem início no século XVI. Anfilófio de Castro (1941 apud Porto
Filho, 2011), memorialista muritibano, afirma que em 1559 as primeiras sementes de fumo foram enviadas para Portugal a partir do
Recôncavo. Antonil (1711) escrevendo no início do século XVIII afirma que já naquela época a cultura do fumo no Recôncavo já durava
mais de cem anos. Nardi (2006) marca mais precisamente como 1570 o ano do início da produção do fumo no Brasil iniciando por
Pernambuco e Bahia. Na figura abaixo encontra-se uma plantação de fumo no Recôncavo atual.
O processo de cultivo e processamento do fumo ocorrem em várias etapas e podem ser dividido em dois momentos da história do
fumo na Bahia; um é o trabalho no campo ou na roça propriamente dito e o outro é o trabalho nas fábricas. O trabalho na roça não
desaparece com o surgimento das fábricas, contudo para fins didáticos serão abordados em momentos distintos. Primeiramente,
serão discutidos os aspectos do processo de trabalho no campo e, posteriormente, o processo de trabalho nas fábricas de charutos
a partir do final do século XIX quando do surgimento destas.
O trabalho no campo era feito por homens, mulheres e crianças. A família participava de todas as etapas do trabalho na lavoura, não
havia um feitor a comandar o processo de trablho como havia na cana de açúcar , mas essa função era exercida pelo chefe da família.
O trabalho escravo também persistia no fumo (assim como no açúcar), apesar de homens livres estarem trabalhando. Borba (1975,
p.13) citando Cunha Maciel também identifica em sua pesquisa a presença de homens livres já que o braço escravo havia
abandonado o trabalho no canavial. Ainda segundo Borba (1975), o grupo de pequenos proprietários de terras para a produção de
fumo em sua maioria está na faixa de 2 a 5 ha, o que corresponde a 37,4% das propriedades do Recôncavo como um todo. Fazendose um contraponto com a cana, enquanto que o açúcar do Recôncavo era produzido em grandes plantations, o fumo ficava restrito
a pequenas propriedades rurais. Como relação à remuneração, nas pesquisas realizadas não foram encontradas evidências quanto
à remuneração dos trabahadores envolvidos no processo. Como o trabalho era realizado em pequenas propriedades rurais, os
registros acerca de renda média dos trabalhadores ou salários não existem.
Conforme observado por Almeida (1983), no início do século XIX começaram a surgir as primeiras manufaturas de fumo no
Recôncavo. Como já ocorrera em outras regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo com o café, o capital comercial transformou-se no
capital industrial. No caso do fumo do Recôncavo, havia vários armazéns que eram responsáveis por importar e exportar o fumo.
Aproveitando-se desse conhecimento do negócio aprimorado ao longo de décadas, surgem as manufaturas no Recôncavo.
As manufaturas de charutos, aproveitando-se das vantagens locacionais, localizaram-se próximas das regiões produtoras e
instalaram-se em Salvador, Cahoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe e Cruz das Almas. Nessas manufaturas a mão-de-obra utilizada
continuou sendo negra e escrava. A partir da proibição do tráfico negreiro em 1850 e a consequente abolição da escravidão em 1888,
essa mão-de-obra foi sendo modificada para assalariada. Contudo, o contigente de trabalhadores nas manufaturas era basicamente
de mulheres e crianças. O trabalho poderia ser feito na fábrica e também na residência. “Era o caso da manufatura Juventude que
possuía 150 trabalhadores, sendo 130 na fábrica e 20 em suas residências (ALMEIDA, 1983, p.29).
Ao lado do fumo, a produção de farinha exerceu um papel importante na chamada agricultura de subsistência. Esse tipo de agricultura
contribuiu para alimentar uma população crescente em um Recôncavo que urbanizava-se muito rapidamente e, por outro lado,
absorvia uma população que não mais servia para os trabalhos nos canaviais. Dois dos primeiros cronistas do século XVI, Pêro de
Magalhães Gândavo (2008) escrevendo em 1576 e Gabriel Soares de Sousa em 1587, ficaram um tanto quanto entusiasmados com
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a produção de farinha feita a partir da mandioca pelos índios que habitavam o Brasil e como estes se alimentavam deste “pão da
terra”.
Depois de plantada e colhida há todo um processo para a fabricação da farinha. De acordo com Barickman (2003), dentre todos os
estabelecimentos rurais do Recôncavo, os lavradores de mandioca eram os menores e mais pobres se comparados aos senhores de
engenho e ate mesmo aos produtores de fumo. A posse de escravos era sinônimo de riqueza. Utilizando-se de levantamento feito
em 1781, 170 lavradores de mandioca tinham escravos. Deste total, apenas 13 lavradores possuíam dez ou mais escravos. A maioria
dos lavradores (68,2%) tinham menos de cinco escravos. O que siginifica esses lavradores não tinham grandes inversões de capital.
Ainda de acordo com Barickman (2003) fora da indústria açucareira é raro encontrar trabalhadores assalariados. É mais comum
encontrar agregados, pessoas que vagavam pelo Recôncavo rural sem ter uma ocupação especifica. Essas pessoas “agregavam-se” a
um fogo (casa) e ajudavam nos serviços do campo e também nos serviços domésticos. O pagamento não era feito de forma
monetária. Normalmente era feito em troca de refeições ou uma pequena parte da produção local.
O trabalho na agricultura de subsistência (fumo e farinha) era de natureza diferente daquela encontrada na agricultura de
exportação. Enquanto que no açúcar podemos encontrar alguns trabalhadores livres e assalariados, na lavoura de subsistência os
dados não comprovam esse tipo de trabalhador. O trabalho nas roças de fumo e mandioca era realizado por toda a família desde
mulheres e até crianças. No caso da mandioca esse serviço era realizado também com o auxílio de pessoas que se agragavam a um
fogo e permanciam ajudando no trabalho diário seja no campo seja doméstico.
Outro aspecto diferencial dentre as duas lavouras (exportação e subistência) se refere à qualificação técnica. Na lavoura de
exportação percebe-se um início de algumas atividades especializadas enquanto que na lavoura de subsistência esse tipo de trabalho
mais especializado é bastante diminuto. Ressalva feita nas fábricas de charutos e cigarrilhas implantadas no Recôncavo a partir do
século XX com a Suerdieck, principalmente. Nas fábricas de charutos vamos ter uma divisão sexual do trabalho, na qual o ofício de
fazer charutos será predominantemente feminino, tornando o trabalho um pouco mais especializado.

5. O TRABALHO NO RECÔNCAVO: NATUREZA E DINÂMICA RECENTE
Discutiram-se nas seções anteriores as questões relativas ao trabalho na formação social e econômica do Recôncavo. Na seção atual,
analisar-se-á como comporta-se o trabalho atualmente nesse território. As análises sobre a estrutura do emprego fomal no
Recôncavo, de acordo com a tabela 01, revelaram que houve um aumento significativo do numero de celetistas que eram 50.602 em
2000 e passaram para 75.133 em 2010. Essa variação é de quase 50% (48,14%) em 10 anos. Nesse mesmo período os estatutários
aumentaram quase 30%, passando de 7.419 em 2000 para 9.631 em 2010. Porém, contrastando com os números positivos acima, o
número de pessoas ocupadas no setor informal aumentou significativamente passando de 39.542 pessoas em 2000 para 126.807
pessoas em 2010. Em números relativos, o setor informal é maior que o número de pesoas ocupadas com carteira assinada somadas
ao número de pessoas estatutárias.
Nunca é demais lembrar que uma gande parte do setor informal é composta por ocupações precarizadas sem cobertura do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), sem acesso a plano de saúde, salário mínino de outras garantias sociais advindas da
formalização do emprego. Assim, o aumento de ocupações nesse setor revelam que o mercado de trabalho formal é pouco dinâmico
e incapaz de gerar empregos que possam retirar pesoas da informalidade.
Nas análises intraterritório, no que se refere às pessoas ocupadas no regime estatutário, quatro municípios merecem destaque. O
primeiro desses municípios é Muniz Ferreira que teve um aumento de 19% entre 2000 e 2010, seguido de Varzedo com 16,7%, São
Sebastião do Passé com 14,7% e Maragogipe com 11,5%. Quanto aos celetistas, a maior geração de emprego do território ficou por
conta de Governador Mangabeira com ampliação de 11% para o período 2000 a 2010, seguido por Varzedo com 10,3% e Cabaceiras
do Paraguaçu com 9,5%. Praticamente todos os municípios do território tiveram aumento do emprego com carteira assina com
exceção de Muniz Ferreira que teve uma leve queda de 0,1%.

1041

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Tabela 01 — Pessoas ocupadas, segundo a posição na ocupação — Brasil, Nordeste, Bahia e municípios do Território de Identidade Recôncavo — 2000/2010

Estatutário
Item Geográfico

Brasil

2000

2010

Celetista
Var. % Média

2000

2010

Informal
Var. % Média

2000

2010

Var. % Média

3.693.162

4.651.128

2,6

25.827.292

40.810.451

5,8

12.261.534

37.432.622

20,5

Nordeste

885.340

1.080.008

2,2

4.159.340

6.822.835

6,4

3.607.794

10.991.720

20,5

Bahia

200.974

244.834

2,2

1.264.423

1.987.262

5,7

1.122.014

3.064.958

17,3

7.419

9.631

3,0

50.602

75.133

4,8

39.542

126.807

22,1

Cabaceiras do Paraguaçu

190

164

-1,4

462

902

9,5

909

3.442

27,9

Cachoeira

294

311

0,6

2.920

4.112

4,1

1.536

6.966

35,4

Castro Alves

215

420

9,5

1.433

2.584

8,0

2.036

5.330

16,2

Conceição do Almeida

237

126

-4,7

1.193

1.580

3,2

2.011

2.542

2,6

Cruz das Almas

543

876

6,1

7.834

10.442

3,3

3.588

10.138

18,3

Recôncavo

Dom Macedo Costa

81

22

-7,3

153

239

5,6

522

919

7,6

Governador Mangabeira

244

248

0,2

1.212

2.543

11,0

1.283

3.757

19,3

Maragogipe

327

702

11,5

1.604

2.668

6,6

1.426

11.435

70,2

31

90

19,0

417

412

-0,1

785

2.044

16,0

Muritiba

215

267

2,4

3.435

3.986

1,6

1.608

4.955

20,8

Nazaré

315

263

-1,7

2.493

3.445

3,8

2.121

6.480

20,6

Salinas da Margarida

143

96

-3,3

661

938

4,2

547

4.663

75,2

Santo Amaro

947

541

-4,3

5.761

7.590

3,2

3.640

12.290

23,8

Santo Antônio de Jesus

843

1.571

8,6

10.331

17.519

7,0

6.909

22.019

21,9

São Félix

101

134

3,3

1.402

1.776

2,7

606

3.014

39,7

São Felipe

244

308

2,6

637

1.159

8,2

2.031

6.031

19,7

1.361

2.284

6,8

2.369

3.822

6,1

1.655

4.739

18,6

São Sebastião do Passé

329

812

14,7

4.474

6.978

5,6

3.236

6.610

10,4

Sapeaçu

403

162

-6,0

1.047

1.355

2,9

942

3.852

30,9

Saubara

317

130

-5,9

521

589

1,3

978

2.993

20,6

Varzedo

39

104

16,7

243

494

10,3

1.173

2.588

12,1

Muniz Ferreira

São Francisco do Conde

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Censo Demográfico, Dados da Amostra.

Quando o quesito é pessoas ocupadas no setor informal, três municípios tiveram destaque negativo. Com 75% de ampliação do das
pessoas ocupadas no setor informal, Salinas das Margaridas ficou em primero lugar seguida por Maragogipe com 70,2% e São Felix
com 39,7%. O destaque positivo nesse quesito ficou por conta de Conceição do Almeida que teve ampliação de apenas 2,6%. É
importante observar mais uma vez que a ocupação no setor informal em geral é uma ocupação muito precarizada e não é desejada
em nenhum modelo de política econômica ou social.
Outra informação importante se refere ao estoque de emprego formal. Com essa informação podemos inferir se as ocupações são
mais qualificadas ou menos qualificadas. A partir dessas informações podemos analisar como essas ocupações se comportam ao
longo do tempo como é sua estrutura e dinâmica. Através da tabela abaixo, listou-se as 10 maiores ocupações registradas no
Recôncavo para o período 2000, 2005, 2010 e 2015.
Em 2000, a ocupação mais importante no Recôncavo foi a de professor de ensino fundamental com 3.482 indivíduos. A partir de
2005 essa classificação teve uma subdivisão para rofessor graduado e não graduado de ensino fundamental, mas mesmo assim
continuou com números representativos. Em 2005, os professores de ensino fundamental graduados foram 2.552 e os não graduados
foram 1.629. Adicionalmente, o professores de ensino médio somavam 2.213. Se somarmos as três categorias teremos um total de
6.394 professores no território. Em 2015, o número de professores do ensino fundamental foi de 4.349 pessoas.
Outra categoria de trabalhador presente na ocupação no Recôncavo é o de escriturários. Essa ocupação aparece em primeiro lugar
em 2005, 2010 e 2015. Sendo que em 2015 são 9.076 pessoas. Outra ocupação que teve um crescimento importante foi a de
vendedores. Em 2000 essa ocupação estava em terceiro lugar com 2.728 indivíduos e em 2015 já eram 7.662 ocupando o segundo
lugar e o seu aumento percentual foi de quase 200%.
Tabela 02 — Estoque de emprego formal, segundo as dez maiores ocupações — Território de Identidade Recôncavo — 2000, 2005,
2010, 2015
Ocupações
Professor - Ens. Fundamental
Trab. Manutenção de Edfícios
Vendedores
Trab. Serviços Administrativos
Trab. Não Classificados
Condutores de Veículos
Agentes Administrativos
Trab. Proteção e Segurança
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
Trab. da Construção Civil
Ocupações
Escriturários
Vendedores
Dirigentes do Serviço Público
Professores do Ens. Fundamental
Ajudantes de Obras Civis

2000
3.482
3.318
2.728
1.859
1.668
1.183
1.110
1.034
981
897
2010
9.091
6.544
3.917
3.338
3.158
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Ocupações
Escriturários
Vendedores
Trab. Manutenção de Logradouros
Trab. Manutenção de Edifícios
Professor Graduado - Ens. Fundamental
Professor - Ens. Médio
Dirigentes do Serviço Público
Professor N. Graduado - Ens. Fundamental
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
Agricultores
Ocupações
Escriturários
Vendedores
Dirigentes do Serviço Público
Professor Graduado - Ens. Fundamental
Trab. Carga e Descarga

2005
4.395
4.305
3.136
3.113
2.552
2.213
1.765
1.629
1.130
1.117
2015
9.076
7.662
4.804
4.349
1.999
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Trab. Manutenção de Logradouros
2.088
Trab. Manutenção de Logradouros
Motoristas de Veículos de Carga
1.564
Trab. Manutenção de Edifícios
Trab. Carga e Descarga
1.529
Motoristas de Veículos de Carga
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
1.383
Caixas e Bilheteiros (exceto de banco)
Professor N. Graduação - Ens. Fundamental
1.301
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Nota(1): Inclui pessoas sem instrução.

1.958
1.913
1.783
1.683
1.659

Na tabela 03 encontram-se o número de pessoas ocupadas de acordo com o setor de atividade para o ano de 2010. Diferentemente
da tabela 02, na qual havia as 10 maiores ocupações do Recôncavo agrupadas no território com um todo, esta tabela traz as
informações de cada município e de cada ocupação encontrada, detalhadamente.
Tabela 03 — Estoque de emprego formal, segundo o grau de instrução do trabalhador — Brasil, Nordeste, Bahia e municípios do Território de Identidade Recôncavo — 2000, 2005, 2010, 2015

Fundamental Incompleto¹

Item Geográfico

Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

2000

2005

2010

2015

2000

2005

2010

2015

2000

2000

2005

2010

2015

Brasil

8.776.931

7.659.453

7.237.508

5.591.350

6.831.318

8.083.846

9.296.453

8.296.985

7.466.576

12.466.989

20.262.449

24.440.413

3.153.804

5.028.329

7.271.945

9.732.059

Nordeste

1.531.574

1.444.651

1.424.921

1.065.776

921.486

1.147.999

1.463.627

1.267.519

1.418.868

2.394.505

3.898.802

4.846.990

502.922

821.435

1.223.489

1.718.994

376.346

364.411

349.099

249.611

235.519

293.577

332.473

280.523

447.234

728.273

1.180.285

1.394.907

118.244

210.729

277.375

387.363

12.329

15.180

11.534

7.768

7.015

11.213

13.687

9.561

13.104

28.079

46.441

50.507

1.165

4.009

6.712

14.948

Cabaceiras do Paraguaçu

197

242

158

132

53

84

77

92

173

344

526

599

6

22

85

208

Cachoeira

625

596

522

442

229

498

550

370

800

1.582

1.854

1.919

106

242

338

740

Castro Alves

336

479

588

575

183

291

426

650

335

1.076

1.761

2.126

4

116

119

635

Conceição do Almeida

297

405

207

274

195

421

164

254

233

628

857

1.200

8

28

31

126

2.396

3.048

1.482

1.181

1.125

1.543

1.239

903

1.814

3.860

6.450

7.248

182

316

1.405

2.268

Bahia
Recôncavo

Cruz das Almas
Dom Macedo Costa

2005

2010

Superior Completo
2015

67

116

110

52

13

42

53

34

36

96

124

168

0

15

25

21

Governador Mangabeira

270

553

331

287

71

168

586

840

248

962

1.053

1.151

14

102

117

275

Maragogipe

380

744

573

177

136

706

769

186

359

1.752

2.543

1.611

9

160

362

319

Muniz Ferreira

167

87

26

25

61

77

21

36

127

167

273

263

2

17

29

156

Muritiba

324

335

347

269

154

220

286

285

412

510

1.029

1.345

16

47

194

380

Nazaré

532

500

417

209

315

328

561

265

798

1.077

1.631

1.560

51

92

227

324

51

90

45

31

98

131

167

84

161

389

326

360

11

39

121

255

996

932

563

257

525

787

478

408

1.409

2.391

3.816

4.970

91

226

243

542

2.876

3.029

2.576

1.611

2.228

3.265

4.466

3.462

2.819

4.832

8.989

15.866

230

490

1.134

1.465

São Félix

333

324

366

940

122

164

251

202

284

377

652

731

4

25

121

162

São Felipe

205

314

213

171

129

226

156

206

216

387

802

990

1

23

66

125

São Francisco do Conde

1.418

2.393

2.074

513

747

1.252

1.971

482

1.746

5.219

9.679

3.382

345

1.792

1.223

5.438

São Sebastião do Passé

432

651

661

332

420

689

919

474

830

1.897

3.075

3.489

75

229

377

835

Sapeaçu

310

139

91

140

156

151

108

213

233

131

311

723

3

8

455

358

Saubara

28

21

46

62

23

124

306

84

8

235

464

498

0

2

10

198

Varzedo

89

182

138

88

32

46

133

31

63

167

226

308

7

18

30

118

Salinas da Margarida
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Nota(1): Inclui pessoas sem instrução.

Como são muitas as informações, serão destacadas apenas algumas delas. O total geral de todas as pessoas ocupadas é de 241.002
tendo como referência o ano de 2010. Desse total, cerca de 32% do pessoal ocupado está na agropecuária o que corresponde a
76.542 pessoas. Este setor foi o que mais ocupou pessoas em 2010 seguido pelo comércio com 39.783 e pelo setor da construção
com 19.224 pessoas ocupadas. Assim, nota-se que o Recôncavo como tomado como um todo ainda mostra resquícios do seu passado
agrícola no qual a agropecuária ainda tem um peso significativo em sua economia. Por outro lado, percebe-se o aumento do setor
de serviços e do comércio.
Dentro desse contexto, por setor de atividade o município de Cabaceiras do Paraguaçu possui quase 76% da sua população ocupada
na agropecuária. São 6.466 pessoas ocupadas com essa atividade. Em números absolutos, Maragogipe possui quase 10.000 pessoas
ocupadas neste setor com 9.829 indivíduos. O setor primário representa, ainda, um importante setor no interior do Recôncavo, pois
são 76.542 pessoas ocupadas; é quase quatro vezes o somatório de pessoas ocupadas em indústrias extrativas (1.052) e indústria de
transformação (17.142 pessoas).
Apesar de não possuir grande representatividade no território, o setor secundário é importante para alguns municípios. A indústria
de transformação ocupa 4.952 pessoas em Santo Antonio de Jesus e é o maior contigente desse subsetor no terriório. Em segundo
lugar está Cruz das Almas com 2.574 pessoas e em terceiro lugar está o município de Santo Amaro com 2.017 pessoas. São Francisco
do Conde e São Sebastião do Passé, que possuem unidades de exploração da Petrobrás, não figuram entre os maiores números de
pessoas ocupadas nesse subsetor.
Em relação a comércio e serviços, a pesquisa confirmou aquilo que se observava empiricamente. A liderança nesse quesito é de Santo
Antonio de Jesus com 11.487 pessoas ocupadas de um total de 39.783 de todo o Recôncavo. Assim, quase 1/3 de todas as pessoas
ocupadas no comércio no Recôncavo está em Santo Antonio de Jesus. Outro município que possui osubsetor de comércio forte é
Cruz das Almas com 5.048 pessoas coupadas e em terceiro lugar destaca-se o município de Santo Amaro com 3.576.
Dentro do setor de serviços, chamou dois subsetores chamaram atenção. O primeiro foi educação; em todo o Recôncavo são 14.100
pessoas ocupadas neste subsetor e os destaques são novamente os três municípios descritos anteriormente. Santo Antonio de Jesus
possuía 2.238 pessoas ocupadas, enquanto Cruz das Almas tinha 1.729 e Santo Amaro estava com 1.674. esses números refletem a
importância de um setor estratégico para alavancar o processo de crescimento/desenvilvimento econômico de um território.
Outro número que chamou a atenção, só que negativamente, é o pequeno número de pessoas ocupadas em atividades científicas
no Recôncavo. Desde o século XIX há um grande entrelaçamento entre ciência, tecnologia e inovação. As nações mais desenvolvidas
do mundo são aquelas que conseguiram interiorizar seus processos científicos e aplicaram esse conhecimento em produtos e serviços
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agregando valor. Nas nações desenvolvidas, os investimentos em ciência básica são cada vez mais altos e esses invstimentos se
transformam em tecnologia e inovação. No século XXI estas questões se tornaram mais primordiais. O papel da universidade e dos
centros de pesquisa e desenvolvimento são fundamentais no processo de desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto, são
apenas 2.412 pessoas ocupadas em atividades científicas em toda a extensão do território e estão concentradas no eixo Cruz das
Almas/Santo Antonio de Jesus com 60% do pessoal ocupado. Santo Antonio de Jesus possuía 752 indivíduos e Cruz das Almas tinha
709 em 2010.
No que se refere ao rendimento do trabalho analisou-se a distribuição do rendimento para População em Idade para Trabalhar (PIT)
por sexo e classe de renda. Na faixa de sem rendimentos, das 180.050 pessoas, 87.483 são do sexo masculino e 96.567 são do sexo
feminino. Há, portanto, uma taxa maior entre as mulheres sem rendimento em relação aos homens. Na faixa seguinte que envolve
pessoas com rendimento de até um salário mínimo, as mulheres também são maioria com 120.522 enquanto que os homens
perfazem 94.734 indivíduos. Na outra faixa entre 1 e 2 salários míninos, os homens são maioria com 29.780 pessoas enquanto que
as mulhers são 25.478
Esta análise feita sobre a População em Idade para Trabalhar revela o grande problema estrutural acerca da renda no Recôncavo que
remonta o tempo do açúcar. Quando se somam as três primeiras faixas (sem rendimento, até 1 SM e entre 1 e 2 SM) tem-se um total
de 450.564 pessoas que ganham até 2 salários mínimos. São valores muito baixos e incapazes de gerar efeitos positivos sobre o
mercado local. Por outro lado, as faixas com melhores rendimentos entre 5-10 SM são apenas 2.563 pessoas em todo o território
dos quais 1.971 são homens e 592 mulheres. O drama é ainda maior quando avalia-se a última faixa entre 10-20 SM em que apenas
71 homens tem esse rendimento.
Ainda em relação aos rendimentos do trabalho, a tabela 04 traz o rendimento médio das pessoas ocupadas segundo o grau de
instrução para os anos de 2000 e 2010. Em todas as faixas do estudo seja no ensino fundamental incompleto, fundamental completo,
médio completo e no superior completo os rendimentos das pessoas ocupadas no Recôncavo são menores do que a Bahia, o
Nordeste e o Brasil.
No Brasil,o rendimento médio das pessoas ocupadas com ensino fundamental incompleto foi de r$845,00 em 2000 e de r$768,00
em 2010. Na Bahia esses números foram de r$498,00 e r$487,00 respectivamente. Todavia, no Recôncavo o rendimento foi de apenas
r$178,00 para o ano 2000, o que representou um pouco mais de 20% da média do Brasil e para o ano de 2010 foi r$455,00.
Na faixa de rendimento médio das pessoas com ensino fundamental completo em 2010 enquanto a média nacional foi r$972,00 a
média do Recôncavo foi de apenas r$594,00. Na faixa de ensino médio completo e superior completo as diferenças são ainda maiores.
Enquanto que a média no Brasil foi de r$1.369,00 para o ano 2010, no Recôncavo esse rendimento foi de apenas r$904,00, o que
representa mais de 30% menor que a média nacional. No ensino superior completo, a desvantagem do Recôncavo é maior em relação
ao Brasil e à Bahia. Para o ano de 2010, o rendimento médio das pessoas ocupadas no Brasil foi r$4.251,00 contra r$3.965,00 da
Bahia e r$2.749,00 no Recôncavo. Quem trabalha no Recôncavo com ensino superior completo recebe cerca de 35% a menos de
remuneração em relação à média do Brasil. Esses números refletem negativamente a capacidade de demanda e de retenção de
trabalhadores qualificados dentro do território já que para o trabalhador que tem ensino superior completo é melhor que ele saia
do Recôncavo para perceber salários melhores.
Ao se fazerem análises dentro do território, os municípios que pagam melhor às pessoas ocupadas com nível fundamental incompleto
para o ano de 2010 foram São Francisco do Conde com r$784,00 seguido por Santo Antonio de Jesus (r$652,00) e São Sebastião do
Passé (r$631,00). Esses três municípios ainda continuam em destaque quando se avalia o rendimento médio das pessoas ocupadas
com fundamental completo. São Francisco do Conde continua em primeiro lugar com r$930,00 seguido por Santo Antonio de Jesus
(r$787,00) e São Sebastião do Passé (r$752,00).
Quando o recorte é ensino médio completo, a composição dos três municípios líderes se altera. A liderança agora é de São Sebastião
do Passé que tem um rendimento médio de r$1.185,00. Os municípios de Muritiba e Nazaré são boas surpresas nesse quesito.
Muritiba tem rendimento médio de r$1.155,00 e Nazaré tem r$1.142,00. Os três municípios citados possuem rendimento superior à
média estadual (r$1.090,00) e também maior que a média do Nordeste (r$1.060,00).
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Tabela 04 — Rendimento¹ médio das pessoas ocupadas, segundo o grau de instrução — Brasil, Nordeste, Bahia e municípios do Território de Identidade Recôncavo — 2000/2010

Fundamental Incompleto²

Item Geográfico

2000

2000

2010

Var. % Média

Superior Completo

2000

2010

2000

2010

R$ 845

R$ 768

-0,9

R$ 715

R$ 972

3,6

R$ 1.314

R$ 1.369

0,4

R$ 3.987

R$ 4.251

0,7

Nordeste

R$ 455

R$ 478

0,5

R$ 393

R$ 661

6,8

R$ 985

R$ 1.060

0,8

R$ 3.287

R$ 3.671

1,2

Bahia

R$ 498

R$ 487

-0,2

R$ 412

R$ 679

6,5

R$ 1.049

R$ 1.090

0,4

R$ 3.665

R$ 3.965

0,8

Recôncavo

R$ 178

R$ 455

15,6

R$ 199

R$ 594

19,9

R$ 433

R$ 904

10,9

R$ 1.550

R$ 2.749

7,7

R$ 74

R$ 248

23,6

R$ 89

R$ 233

16,2

R$ 510

R$ 525

0,3

-

R$ 1.125

-

Cachoeira

R$ 220

R$ 361

6,4

R$ 178

R$ 477

16,8

R$ 412

R$ 932

12,6

R$ 1.335

R$ 1.812

3,6

Castro Alves

R$ 179

R$ 370

10,7

R$ 168

R$ 548

22,7

R$ 360

R$ 756

11,0

-

R$ 1.793

-

Conceição do Almeida

R$ 187

R$ 409

11,9

R$ 163

R$ 562

24,4

R$ 324

R$ 867

16,8

R$ 1.569

R$ 3.242

10,7

Cruz das Almas

R$ 217

R$ 507

13,4

R$ 199

R$ 598

20,0

R$ 435

R$ 892

10,5

R$ 1.881

R$ 3.263

7,3

Dom Macedo Costa

R$ 197

R$ 579

19,4

R$ 184

R$ 471

15,5

R$ 234

R$ 536

13,0

-

R$ 1.691

-

R$ 90

R$ 337

27,4

R$ 132

R$ 334

15,3

R$ 343

R$ 600

7,5

R$ 1.097

R$ 3.418

21,2

Maragogipe

R$ 124

R$ 295

13,8

R$ 130

R$ 584

35,0

R$ 332

R$ 811

14,4

-

R$ 1.395

-

Muniz Ferreira

R$ 157

R$ 440

18,0

R$ 181

R$ 365

10,2

R$ 504

R$ 714

4,2

-

R$ 1.768

-

Muritiba

R$ 204

R$ 472

13,1

R$ 217

R$ 570

16,3

R$ 348

R$ 1.155

23,2

R$ 1.250

R$ 2.444

9,5

Nazaré

R$ 133

R$ 476

25,8

R$ 209

R$ 486

13,3

R$ 392

R$ 1.142

19,1

R$ 1.503

R$ 3.191

11,2

Salinas da Margarida

R$ 132

R$ 297

12,5

R$ 111

R$ 297

16,7

R$ 240

R$ 643

16,8

R$ 870

R$ 1.042

2,0

Santo Amaro

R$ 228

R$ 432

9,0

R$ 208

R$ 622

19,9

R$ 375

R$ 739

9,7

R$ 1.201

R$ 4.369

26,4

Santo Antônio de Jesus

R$ 218

R$ 652

19,9

R$ 247

R$ 787

21,9

R$ 531

R$ 1.034

9,5

R$ 1.537

R$ 2.830

8,4

São Félix

R$ 203

R$ 376

8,5

R$ 173

R$ 443

15,6

R$ 460

R$ 613

3,3

R$ 1.066

R$ 2.156

10,2

São Felipe

R$ 157

R$ 331

11,1

R$ 176

R$ 331

8,8

R$ 321

R$ 564

7,6

-

R$ 3.316

-

São Francisco do Conde

R$ 235

R$ 784

23,4

R$ 266

R$ 930

25,0

R$ 639

R$ 1.112

7,4

R$ 1.992

R$ 1.599

-2,0

São Sebastião do Passé

R$ 247

R$ 631

15,6

R$ 271

R$ 752

17,8

R$ 620

R$ 1.185

9,1

R$ 866

R$ 2.280

16,3

Sapeaçu

R$ 163

R$ 412

15,2

R$ 226

R$ 552

14,4

R$ 288

R$ 916

21,8

-

R$ 2.171

-

Saubara

R$ 150

R$ 313

10,9

R$ 162

R$ 376

13,2

R$ 288

R$ 563

9,6

-

R$ 1.053

-

Varzedo

R$ 138

R$ 387

18,0

R$ 131

R$ 413

21,4

R$ 231

R$ 645

17,9

-

R$ 1.429

-

Governador Mangabeira

Var. % Média

Ensino Médio Completo

Brasil

Cabaceiras do Paraguaçu

2010

Fundamental Completo

Var. % Média

Var. % Média

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Censo Demográfico, Dados da Amostra.
Notas: (1) Real, quantias a preços de 07/2010, via IPCA/IBGE. (2) Inclui pessoas sem instrução.

Por fim, as análises concernentes aos rendimentos médios das pessoas ocupadas com nível superior completo também revelaram
gratas surpresas. Era de se esperar que, com esse nível de qualificação, os municípios de São Francisco do Conde e São Sebastião do
Passé em função das atividades da Petrobrás e os municípios de Cruz das Almas e Santo Antonio de Jesus por causa do crescimento
vigoroso do comércio pudessem impactar positivamente. Contudo, os municípios que melhor remuneraram em 2010 as pessoas
ocupadas com ensino superior completo foram Santo Amaro, Governador Mangabeira e São Felipe, respectivamente. Santo Amaro
se destacou com rendimento médio de r$4.369,00. Em Governador Mangabeira foi de r$3.418,00 e em São Felipe o rendimento
médio das pessoas ocupadas foi de r$3.316,00.
Através da tabela 05 abaixo, o rendimento médio das pessoas ocupadas segundo a ocupação dentre os estatutários, celetistas e
informais aumentou no período 2000 a 2010. A categoria estatutário teve uma variação positiva de quase 10% passando de um
rendimento médio de r$807,00 para r$1.583,00 no Recôncavo. Os celetistas passaram de r$842,00 para r$1.065,00 e o rendimento
médio na categoria informais aumentou de r$371,00 para r$573,00 em 2010. Nas três categorias (estatutário, celestista e informal)
o rendimento médio do território é mais baixo do que a média nacional, da região Nordeste e, também, do Estado da Bahia.
Dos municípios que compõem o Recôncavo, o maior rendimento médio na categoria estatutário foi observado em Sapeaçu com
r$3.095,00 para 2010. Em segundo lugar tem-se Cruz das Almas com r$2.978,00 e Conceição do Almeida com r$2.301,00. Dentre os
celetistas, observa-se que São Francisco do Conde tem o maior rendimento médio com r$1.405,00. Logo em seguida está Nazaré
(r$1.326,00) e Maragogipe (r$1.202,00).
Já em relação ao setor informal, o Recôncavo tomado como um todo teve um crescimento médio de 5,4% nos rendimentos para o
período 2000-2010. Em termos de crescimento relativo, os destaques foram observados em Dom Macedo Costa com 13,8% de
crescimento seguido por Conceição do Almeida (12,1%) e Muritiba (8,7%). Em termos absolutos, o maior rendimento médio das
pessoas ocupadas no setor informal em 2010 foi em Santo Antonio de Jesus com r$796,00. Em segundo lugar foi Muritiba (r$756,00)
e, em terceiro, Cruz das Almas (r$739,00).
Tabela 05 — Rendimento¹ médio das pessoas ocupadas, segundo a posição na ocupação — Brasil, Nordeste, Bahia e municípios do
Território de Identidade Recôncavo — 2000/2010
Estatutário
Item Geográfico
Brasil
Nordeste
Bahia
Recôncavo
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Castro Alves
Conceição do Almeida
Cruz das Almas
Dom Macedo Costa
Governador Mangabeira

Celetista

2000

2010

R$ 1.920
R$ 1.351
R$ 1.230
R$ 807
R$ 364
R$ 1.089
R$ 897
R$ 903
R$ 929
R$ 581
R$ 820

R$ 2.933
R$ 2.458
R$ 2.316
R$ 1.583
R$ 1.092
R$ 1.395
R$ 1.020
R$ 2.301
R$ 2.978
R$ 1.727
R$ 1.654

Var. %
Média
5,3
8,2
8,8
9,6
20,0
2,8
1,4
15,5
22,1
19,7
10,2
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Informal

2000

2010

R$ 1.695
R$ 1.278
R$ 1.309
R$ 842
R$ 788
R$ 895
R$ 627
R$ 734
R$ 903
R$ 449
R$ 620

R$ 1.631
R$ 1.328
R$ 1.384
R$ 1.065
R$ 795
R$ 909
R$ 871
R$ 846
R$ 1.059
R$ 734
R$ 949

Var. %
Média
-0,4
0,4
0,6
2,7
0,1
0,2
3,9
1,5
1,7
6,3
5,3

2000

2010

R$ 711
R$ 442
R$ 424
R$ 371
R$ 217
R$ 356
R$ 300
R$ 288
R$ 413
R$ 277
R$ 301

R$ 1.139
R$ 689
R$ 700
R$ 573
R$ 374
R$ 570
R$ 441
R$ 635
R$ 739
R$ 659
R$ 425

Var. %
Média
6,0
5,6
6,5
5,4
7,2
6,0
4,7
12,1
7,9
13,8
4,1
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Maragogipe
R$ 703
R$ 936
3,3
R$ 720
R$ 1.202
Muniz Ferreira
R$ 603
R$ 1.173
9,5
R$ 530
R$ 964
Muritiba
R$ 954
R$ 1.799
8,9
R$ 640
R$ 936
Nazaré
R$ 778
R$ 1.717
12,1
R$ 744
R$ 1.326
Salinas da Margarida
R$ 678
R$ 1.363
10,1
R$ 464
R$ 870
Santo Amaro
R$ 786
R$ 1.672
11,3
R$ 800
R$ 1.067
Santo Antônio de Jesus
R$ 888
R$ 1.948
11,9
R$ 965
R$ 1.101
São Félix
R$ 699
R$ 1.532
11,9
R$ 883
R$ 801
São Felipe
R$ 561
R$ 1.978
25,3
R$ 1.106
R$ 810
São Francisco do Conde
R$ 980
R$ 1.027
0,5
R$ 973
R$ 1.405
São Sebastião do Passé
R$ 828
R$ 1.475
7,8
R$ 928
R$ 1.191
Sapeaçu
R$ 414
R$ 3.095
64,8
R$ 732
R$ 1.007
Saubara
R$ 491
R$ 607
2,4
R$ 704
R$ 757
Varzedo
R$ 349
R$ 1.194
24,2
R$ 445
R$ 821
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Censo Demográfico, Dados da Amostra.

6,7
8,2
4,6
7,8
8,8
3,3
1,4
-0,9
-2,7
4,4
2,8
3,8
0,8
8,5

R$ 401
R$ 250
R$ 403
R$ 353
R$ 330
R$ 394
R$ 434
R$ 331
R$ 235
R$ 552
R$ 462
R$ 312
R$ 254
R$ 265

R$ 338
R$ 456
R$ 756
R$ 527
R$ 347
R$ 614
R$ 796
R$ 427
R$ 330
R$ 732
R$ 601
R$ 497
R$ 396
R$ 468

-1,6
8,2
8,7
4,9
0,5
5,6
8,3
2,9
4,0
3,3
3,0
5,9
5,6
7,7

6. CONCLUSÕES
O problema de pesquisa levantado buscou analisar as características do trabalho no Recôncavo no século XXI. As hipóteses que a
pesquisa buscou comprovar foram três. A primeira hipótese afirmara que o trabalho que se desenvolveu no Recôncavo ao longo de
sua história foi sempre de baixa qualificação técnica. Essa característica permanece até os dias atuais. Essa hipótese foi comprovada
parcialmente. Um dos indicadores utilizados para analisar a hipótese acima foi a taxa de analfabetismo. A pesquisa mostrou que a
taxa de analfabetismo vem declinando em todos os municípios do Recôncavo, mas ainda é mais alta que a média nacional (8,3%) e
mais alta que a média da região Nordeste (16,9%).
Além do analfabetismo, as ocupações de emprego formal mais freqüentes no Recôncavo não são de funções de alta qualificação.
Ocupações como escriturários e vendedores não possuem alta qualificação e nas análises sobre as 10 maiores ocupações em
diferentes momentos ao longo do tempo essas ocupações sempre apareceram nas primeiras colocações.
Por outro lado, as análises sobre as ocupações no Recôncavo mostraram números positivos quanto às questões relacionadas à
qualificação, principalmente acerca do setor educacional. Esse subsetor mostrou-se vigoroso. São 14.100 pessoas ocupadas no setor
educacional em todo o território do Recôncavo, o que demonstra que este território tem potencial para modificar a estrutura da
região já que os investimentos públicos e privados na região tendem a aumentar. Apesar de estarem concentrados em 4 municípios,
o setor educacional pode promover um efeito transbordamento para todos os outros municípios que compõem o Recôncavo,
alterando as taxas de analfabetismo e atraindo empreendimentos que demandem ocupações mais qualificadas.
A segunda hipótese da pesquisa foi em relação aos baixos salários pagos no território. A pesquisa demonstrou que a remuneração
média dos trabalhadores no Recôncavo é muito abaixo da média do Estado da Bahia, da região Nordeste e da média Nacional em
todas as faixas pesquisadas que foram ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio completo e
superior completo.
A pesquisa além de identificar que os salários pagos em todas as faixas de escolaridade, identificou um drama ainda maior; os baixos
salários na parte mais qualificada da estrutura das ocupações que é a faixa de ensino superior completo. Os baixos salários nessa
categoria de trabalhadores fazem com que o território acabe por expulsar as pessoas melhores qualificadas. Devido à maior
possibilidade de mobilidade, as pessoas melhores qualificadas são atraídas para regiões que pagam melhores salários. Assim, para o
território há uma dupla perda já que não amplia sua base de trabalhadores qualificados e não consegue prover uma massa crítica
capaz de liderar o processo de crescimento econômico devido ao problema de retenção desses trabalhadores.
A pesquisa demonstrou, também que uma parte considerável da população em idade para trabalhar do Recôncavo tem rendimentos
muito baixos. Quando são somadas as pessoas sem rendimento mais as pessoas que recebem até dois salários mínimos tem-se um
total de 450.564 pessoas que ganham até 2 salários mínimos. A literatura nacional, a exemplo de Spinola (2003) discute que, com
valores de salários tão baixos, a região não consegue desenvolver um mercado local forte que traga efeitos a montante e a jusante
sobre as empresas locais. Assim, não há efeito multiplicador da renda como demonstrado pela teoria keynesiana. Tendo como
parâmetro o que ocorreu com o café em São Paulo, a massa salarial paga nos cafezais foi de suma importância para o
desenvolvimento das outras indústrias no muncípio paulista espraindo os efeitos positivos.
Aliado aos baixos salários, a pesquisa revelou que no período 2000-2010 houve um crescimento muito grande do setor informal no
Recôncavo; são mais de 120.000 pessoas nessa situação. Como um dos aspectos da pesquisa foi analisar a dinâmica recente do
trabalho no Recôncavo, a principal conclusão nesse aspecto é que o território ainda é de baixo dinamismo. A parcela de trabalho
informal ainda é um problema sério no território, apesar do avanço do emprego estatutário.
Por fim, a divisão social do trabalho é a base histórica da diferenciação dos espaços e dos níveis de desenvolvimento de uma
sociedade e aponta como estão conformados os estágios de desenvolvimento das forças produtivas. Nesse aspecto, o
desenvolvimento do capitalismo sobre os espaços produz diferenciação entre esses espaços naquilo que a literatura chama de
desenvolvimento desigual e combinado. Com o Recôncavo não foi diferente. No desenvolvimento deste território, alguns municípios
se sobressaíram enquanto outros não. As pesquisas mostraram que há na verdade três “recôncavos”; três espaços diferenciados. O
primeiro é o Recôncavo tradicional e histórico no qual as atividades agropecuárias ainda tem um peso grande em suas economias.
Os municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Maragogipe, Governador Mangabeira, Castro Alves e Cachoeira são exemplos desse
Recôncavo.
O segundo Recôncavo é aquele em que as atividades relativas às indústria de petróleo tem maior peso. São os exemplos de São
Francisco do Conde e são Sebastião do Passé. Nesses municípios as rendas auferidas pelo petróleo permitem uma elevação dos seus
respectivos PIB’s que destoam do restante do território o que os fazem liderar alguns quesitos de crescimento econômico. O terceiro
Recôncavo é o que podemos chamar de Recôncavo moderno. São municípios que o setor de serviços e comércio são os principais
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vetores de crescimento. Dentro do setor de serviços, saúde e educação são destaques nesse Recôncavo. Fazem parte deste território
os municípios de Santo Antonio de Jesus, Cruz das Almas, Santo Amaro e Cachoeira que, apesar de também pertencer ao Recôncavo
tradicional, vem aos modificando a base de sua economia com a chegada dos investimentos educacionais com a UFRB.
À guisa de conclusão, esta investigação mostrou que o trabalho no Recôncavo modificou bastante a sua natureza e assumiu outras
caracterísitcas. Existem no território ocupações qualificadas convivendo com ocupações sem qualificação. As ocupações manuais
típicas de um Recôncavo iminentemente agrícola estão sendo modificadas por ocupações mais especializadas notadamente no setor
de comércio e serviços. Além disso, as ocupações ligadas ao setor educacional experimentaram crescimento considerável. Todavia,
mesmo com o crescimento deste tipo ocupação, com as mudanças em curso da natureza do trabalho, o rendimento do trabalho no
Recôncavo ainda continua baixo se comparado a outras regiões tornando-se um sério entrave ao seu processo de
crescimento/desenvolvimento econômico.
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RESUMO
Esta investigação teve como objetivos questionar a perspectiva neoclássica/novo-clássica dominante na interpretação do mercado
de trabalho a partir da noção do trabalho como elemento estruturante das relações sociais, bem como procurou demonstrar que,
sob a mesma perspectiva, não só o território é desconsiderado pela política econômica como o desenvolvimento regional é desigual
devido à ação do capital no espaço com vistas à sua reprodução, tendo nas regiões que apresentam elevadas densidade e diversidade
econômicas maior probabilidade de acumulação e inserção laboral. As questões anteriormente mencionadas se inserem no âmbito
da relação entre economia e espaço (Vargas; Jatobá; Cidade, 2012), sendo que o primeiro objetivo toma como referência a
necessidade da força de trabalho de garantir sua sobrevivência (Gaudemar, 1977), já que goza de fragilidade intrínseca perante os
capitalistas contratantes, representando o elo fraco no diferencial de poder (Offe; Hinrich, 1989). Para tanto, o capital se vale da
mobilidade do trabalho no espaço para absorver trabalhadores a um custo variável que lhe permita extrair mais-valia para obter
maior taxa de lucro. Os movimentos migratórios, entretanto, não são determinados apenas segundo a renda, como sugerem os
neoclássicos, mas também por razões relacionadas à desigualdade regional (Singer, 1977; Zelinsky, 1971). Neste particular, e tendo
em vista o segundo objetivo, a desigualdade gerada pelo desenvolvimento desequilibrado promovido pelo capital (Trotsky, 1977;
Smith, 1988) leva à especialização dos lugares e à divisão territorial do trabalho (Lênin, 1988). Uma vez que o espaço é considerado
meio de produção e bem de consumo do capital (Mingione, 1977), e que as intervenções nele realizadas se articulam com outras
áreas geográficas em relações de subordinação (Massey, 1995), promove-se cada vez maior expansão da estrutura econômica pela
diversificação e multiplicação de atividades econômicas que virão propiciar maior adensamento produtivo, sistemas urbanos e
estruturação de redes (Vaz, 2013), que por meio de efeitos polarizadores geram transbordamentos espaciais (Lemos; Diniz; Guerra,
1999). Em decorrência, espaços mais densos economicamente e com maior diversidade, passam a oferecer maiores condições de
absorção de mão de obra (Santos, 2005). Por fim, para verificar se tais efeitos ocorreram no estado do Rio de Janeiro nos anos
censitários de 2000 e 2010, procurou-se avaliar se as regiões que apresentaram desenvolvimento foram as que possuíam densidade
e diversidade econômicas que propiciaram maior absorção de trabalhadores.
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Estado do Rio de Janeiro. Mercado de trabalho. Território. Trabalho.

JOB, LABOR MARKET AND REGIONAL DEVELOPMENT AT THE STATE OF RIO DE JANEIRO
ABSTRACT
This investigation had as objectives to question the dominant neoclassic/new-classic perspective in the interpretation of the job
market starting from the notion of the work as structural element of the social relationships, as well as it tried to demonstrate that,
under the same perspective, not only the territory is disrespected by the economical politics as the regional development is unequal
due to the action of the capital in the space with views to their reproduction, tends in the areas that present high density and diversity
larger economical accumulation probability and insert at the labour market. The subjects previously mentioned if they insert in the
extent of the relationship between economy and space (Vargas; Jatobá; Cidade, 2012), and the first objective takes as reference the
need of the labour force to guarantee their survival (Gaudemar, 1977), since it enjoys intrinsic fragility before the contracting
capitalists, representing the weak link in the differential of being able to (Offe; Hinrich, 1989). Therefore, the capital is been worth of
the mobility of the work in the space to absorb workers at a variable cost that allows to extract its surplus value to obtain larger profit
tax. The migratory movements, however, they are not certain just according to the income, as they suggest the neoclassicists, but
also for reasons related to the regional inequality (Singer, 1973; Zelinsky, 1971). In this matter, and tends in view the second objective,
the inequality generated by the unbalanced development promoted by the capital (Trotsky, 1977; Smith, 1988) it takes to the
specialization of the places and the territorial division of the work (Lênin, 1988). Once the space is considered middle of production
and consumer good of the capital (Mingione, 1977), and that the interventions in him accomplished if they articulate with other
geographical areas in subordination relationships (Massey, 1995), every time larger expansion of the economical structure is
promoted by the diversification and multiplication of economical activities that they will come to propitiate larger densely productive
areas, urban systems and structuring of nets (Vaz, 2013), that through polarizing effects generate space spillovers (Lemos; Diniz;
Guerra, 1999). In consequence, denser spaces economically and with larger diversity, they start to offer larger conditions of
absorption of labour force (Santos, 2005). finally, to verify such effects they happened in the state of Rio de Janeiro in the Census
years of 2000 and 2010, it tried to be evaluated the areas that presented development were the ones that possessed density and
economical diversity that propitiated larger absorption of workers.
Keywords: Job. Labor market. Regional development. State of Rio de Janeiro. Territory.

1. INTRODUÇÃO
A relação existente entre trabalho e desenvolvimento regional no modo de produção capitalista, tendo por referência a corrente
econômica principal (mainstream), é, em geral, desconsiderada, apesar dos fatos econômicos por ela tratados ocorrerem em um
território produzido histórica e socialmente de maneira conflituosa, num processo dialético. Esse distanciamento reflete sua natureza
a-histórica e a-espacial, e a perspectiva utilitarista adotada para a categoria trabalho – resumidamente um objeto de uso para o
capitalista –, lhe é conveniente para que obtenha os retornos que alimentam a reprodução do capital. Regionalmente, uma
aproximação do regime de acumulação de capital pode ser observada pela capacidade de geração de riquezas no território e quanto
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à complexidade da estrutura econômica, sendo estas, segundo suas grandeza e dimensão, variáveis que favorecem a absorção de
força de trabalho.
Assim, e com o intuito de observar se, nas regiões do estado do Rio de Janeiro nos anos censitários de 2000 e 2010 e em seu intervalo,
ambas as dimensões demonstraram boa aderência à ocupação, se fará uso dos indicadores de densidade econômica, diversidade
econômica e do pessoal ocupado para avaliar se os mencionados fenômenos demonstraram aderência que permita sugerir seu uso
em conjunto com outras medidas para o regime de acumulação de capital. Para tanto, este esforço investigativo está dividido em
mais três seções, sendo a segunda dedicada a mencionar de maneira breve os conceitos que inter-relacionam o trabalho ao
desenvolvimento regional; a terceira organizada para expor a natureza e os indicadores utilizados de densidade econômica e
diversidade econômica, bem como apresentar os resultados vis-à-vis a ocupação, e; a quarta e última para os comentários finais.

2. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOB O CAPITALISMO
Esta sessão tem por propósito abordar, de maneira sucinta, questões que a corrente principal (mainstream) do pensamento
econômico desconsidera em suas escolhas de política econômica, mas que permitem compreender como se relacionam as categorias
que deseja tratar, no âmbito do sistema de produção capitalista. É fato que decisões macroeconômicas sob a influência do capitalismo
globalizado não tomam as desigualdades regionais como parâmetro, nem levam em conta os efeitos assimétricos que causam em
termos de bem-estar e desenvolvimento regional, haja vista suas premissas estarem dissociadas das questões teóricas das quais se
ocupa, por exemplo, a geografia, na qual economia e espaço dialogam continuamente “(Vargas, Jatobá, Cidade, 2012)”. Afinal, no
que diz respeito ao espaço o credo neoliberal se propõe a derrubar fronteiras, homogeneizar meios e modos de agir e submeter a
tudo e a todos a seus propósitos. Devido a isso, ideias liberais envelopadas em capitalismo mainstream ditam internamente às nações
decisões que desconsideram fronteiras geográficas e as implicações políticas decorrentes, de maneira a que favoreçam sua
dominação, bem como procuram influenciar outras questões tais como: formas de interpretar o que seja trabalho – que é vida
humana –, o território – que não é repositório de gente e recursos produtivos –, e o desenvolvimento regional, que não é meio
somente para a acumulação capitalista e obtenção de lucros, mas para proporcionar o aumento do bem-estar dos residentes. Estas
três questões serão abordadas nas subseções seguintes de maneira a que seus elementos exponham a relação existente entre o
trabalho e o desenvolvimento regional.
2.1 Trabalho como meio de realização do homem
O trabalho já possuiu uma conotação moral e religiosa ao ter sido visto como uma “maldição bíblica, relacionado à condenação da
vagabundagem” “(Pinto, 1999: 24 apud Vieira, Pinto, 2008)”, enquanto na Grécia antiga se manifestava desprezo por atividades que
se relacionassem apenas à subsistência. “Hannah Arendt (2004)”, por sua vez, distinguia a atividade relacionada ao processo biológico
do corpo humano, à qual denominava “labor”, da atividade que não se referia ao ciclo vital da espécie humana, à qual denominava
“trabalho”. Este, segundo ela, correspondia à produção de bens que deixam vestígios e a um mundo artificial de coisas.
Já “Hegel (1971, 1991, 1992)” concebia o trabalho como atividade humana para além do instinto animal, criador de produtos e
ferramentas, e manifestação dialética entre objeto e sujeito (necessidade e satisfação) que libera o ser humano de si para os outros.
Como dizia, na medida em que “o que o individuo faz para si torna-se um fazer para toda a espécie” “(Hegel, 1991: 182 apud
Semeraro, 2013)”, seu fazer tem reflexo social. Hegel dava ao trabalho um valor maior, por considerar que nele se formava a
consciência pessoal e social e o caráter público e universal do ser humano. Ao transformar a natureza pelo trabalho, o homem
transformaria a si mesmo, dizia Hegel. Para ele, o trabalho era uma atividade de elaboração, um deslinde da vida interior e uma
construção social para o homem, através do qual desenvolvia sua consciência, a cultura, o encontro e reconhecimento dos outros, e
um mundo de valores sociais. Contrariamente às teorias liberais, que viam a desigualdade como uma condição natural, Hegel
percebeu que a violência da dominação derivava do trabalho escravo e que os mecanismos autorregulatórios da economia não eram
suficientes para garantir a estabilidade e a ética do conjunto. Como via a produção do excedente derivada do trabalho escravo, só
considerava possível que a ética comunitária se estabelecesse se o senhor que escraviza compreendesse, pelo reconhecimento
recíproco, que o trabalho se tornasse obra de todos e razão universal de um povo. Essa era uma percepção do trabalho para além da
concepção dos economistas burgueses, que o viam como algo útil à acumulação de capital. Da mesma forma, era necessário um
Estado ético-político e uma comunidade de cidadãos livres para construírem de maneira consciente a sociedade. Ao dar valor social
ao trabalho com caráter histórico, portanto, Hegel não se alinhou à visão naturalista e a-histórica dos burgueses liberais, e mesmo
que se importasse com o desenvolvimento do espírito, entendia que este necessitava manifestar-se social e concretamente no
trabalho, na cultura, no Estado e na história “(Semeraro, 2013)”. Portanto, o trabalho era para Hegel o núcleo de sua filosofia, e o
que tornava o homem capaz de superar o domínio da substância e passar ao da cultura (espírito) por meio da educação. No dizer de
José Enrique Santos, “A filosofia do trabalho de Hegel atribui ao homem a tarefa de tornar-se não tanto senhor da natureza quanto
senhor de si mesmo” “(Santos, 1993 apud Semeraro, 2013)”.
A influência ontológica hegeliana da concepção do trabalho alcançou não só autores contemporâneos, como Paulo Freire, como
deixou marcas em Karl Marx. Apesar de negar a visão um tanto mística de Hegel, Marx, com viés mais materialista, via no trabalho a
condição da existência do homem, afetando, além da natureza, as relações humanas, na medida em que há uma finalidade no que
faz e essa se refere à sua própria sobrevivência e reprodução. Assim, ao contrário de Hegel, Marx identifica uma teleologia no trabalho
do homem sem a dependência do espírito, e sim que o homem se reproduz históricamente de maneira autônoma. Marx via o sistema
burguês como um aspecto negativo não abordado por Hegel, que explora o trabalhador e o aliena, assim como ao empregador.
Apesar de entender o trabalho como a essência que se realiza no homem, há um dualismo que se manifesta no sistema capitalista
no qual o cidadão é livre no âmbito político e escravo no âmbito da sociedade civil, pelo trabalho. Este, por seu turno, seria a forma
síntese que compreende a história e o significado do homem, em sua vida multidimensional (material, filosófica, econômica, pessoal,
social, política e cultural). Como, de outra forma, via o capitalismo como a produção por ela mesma e a valorização do valor, Marx
considerava que não haveria espaço para a realização do trabalhador. Uma vez escravizado pelo trabalho e vendido como
mercadoria, sua força de trabalho – paga pelo tempo necessário para sua conservação – ofereceria a parcela não-retribuída (maisvalia) ao capitalista que engordaria os lucros “(Marx, 1996, 2011)”.
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Assim como Marx foi influenciado por Hegel quanto à condição essencial do trabalho para o homem, Georg Lukács absorveu de Marx
a perspectiva de que o trabalho é desenvolvido sobre bases orgânica e inorgânica e é a categoria fundante do ser social “(Lukács,
1978)”, permitindo ao homem atuando continuamente sobre a natureza, realizar transformações concretas que virão transformá-la
e a si mesmo. A exemplo de Marx, Lukács defendia que o que diferenciava o trabalho da produção da do animal é que a fazia de
maneira deliberada e consciente, ou seja, o que leva a que o produto seja criado é a capacidade do homem de antecipar em sua
mente o que a ação virá executar. Isso envolve conceber a maneira adequada de dar forma ao que imagina e o material mais
adequado para executar o ato. A este processo de antecipação de um fim almejado Lukács denominou “pôr teleológico”, e de outra
maneira, uma causalidade posta. Uma vez que, segundo Roni Eleandro Santos, a causalidade posta e o pôr teleológico são o
fundamentos ontológicos que caracterizam dinâmicas de complexos inerentes somente ao homem, e a teleologia é algo unicamente
do âmbito do ser social e humano, “somente o trabalho humano consciente pode realizar um novo começo e dar início a um novo
processo de nexos causais” “(Santos, 2009: 95)”.
As ponderações de Hegel, Marx e Lukács demonstram, assim, porque o capitalista proprietário dos meios de produção se vale da
força de trabalho do homem, dominando-o por contrato (formal ou tácito) e remunerando o exercício de seu ofício à razão de parte
do ganho obtido no preço dos bens e serviços. Por modificar as condições postas com o resultado de sua ação e criar novos processos,
o trabalho humano concebe novos meios que favorecem ao capitalista maiores retornos e acumulação de capital, ao se apropriar de
parte cada vez maior do esforço remunerado do trabalhador. Por outro lado, sendo o trabalho essencialmente estruturante das
relações sociais, sua existência na vida do homem é absolutamente necessária, e por ter ciência desta dependência o capitalista se
vale de meios para obter vantagens.
Apesar de William Petty ter definido o trabalho como o conteúdo do valor, de Adam Smith ter considerado o trabalho como a única
medida real e definitiva do valor das mercadorias e Marx ter ponderado que o valor seria o tempo de trabalho socialmente necessário
à produção da mercadoria, David Ricardo observou que o valor do trabalho se alterava com o custo dos artigos necessários à
subsistência do trabalhador, levando a que o salário e o valor das mercadorias produzidas se alterasse, mudando a perspectiva
analítica para os componentes dos preços, sendo o trabalho um deles. Em seguida, com o advento da escola marginalista no século
XIX com Karl Menger, William Jevons e Léon Walras, o valor dos bens e dos fatores de produção (trabalho incluído) passou a ser
definido segundo a medida subjetiva da utilidade e da produtividade do fator: no limite, a produtividade do fator reflete seu valor
(sua escassez relativa). Neste momento, o trabalho deixou de ser considerado de natureza social e humana para se tornar custo na
perspectiva liberal, como mercadoria, e como tal, objeto de uso em oposição ao que Hegel, Marx e Lukács haviam observado.
2.2 Mercado de trabalho e diferenciais de poder
Sendo o trabalho fator de produção segundo a interpretação marginalista neoclássica, o mercado de trabalho passou a ser
considerado um locus econômico no qual trabalhadores e empresários se encontram e maximizam seus interesses num processo de
negociação, e por meio de contratos determinam a um só tempo as condições de trabalho e os níveis de emprego e salário que
equilibram o mercado “(Chahad, 2004; Vasconcelos, 2004)”. Entretanto, e como primeiro contraponto à versão liberal, no mercado
de trabalho há um desnível estrutural de poder entre aqueles que ofertam (trabalhadores) e os que demandam (empresários) força
de trabalho, no sentido que estes últimos sempre encontram melhores condições de implementar suas estratégias de mercado.
Segundo “Offe e Hinrich (1989)”:
[...] o mercado de trabalho é uma relação de poder, por compelir estruturalmente a força de trabalho, em si mesma sem qualquer
“valor”, a uma contenda, onde a capacidade estruturalmente limitada de adaptação da “mercadoria” força de trabalho favorece o
lado da sua demanda, que realiza tal vantagem através da organização e dominação empresarial [...]. “(Offe, Hinrich, 1989: 61)”.
A organização e dominação empresarial mencionada se manifesta: a) no nível da empresa, com estratégias de mudança no processo
produtivo de maneira a desvalorizar relativamente à força de trabalho e elevar a produtividade do trabalho; b) no mercado, por meio
de seleção que leva à segmentação de ofertantes, e; c) espacialmente, criando exércitos de reserva que lhe são úteis na barganha
por melhor força de trabalho a custo cada vez mais reduzido. Esta combinação de influências, que expressa a relação de poder com
vantagem para a demanda de trabalho, expõe a natureza da categoria mercado de trabalho, bem como sua interface com o território,
algo desprezado pela teoria neoclássica.
Como segundo contraponto à versão liberal neoclássica do mercado de trabalho, em desacordo com as premissas de homogeneidade
e racionalidade plena dos indivíduos sobre a realidade em concorrência perfeita, e à inviável e deliberada opção pelo desemprego
voluntário ante níveis de salário real indesejado, o equilíbrio automático não se daria por acomodação nos preços e nem o combate
ao desemprego deve ser feito com a baixa dos salários, mas sim que o ajuste se daria pelas quantidades no mercado de bens e
serviços (oferta e demanda globais) tendo em vista as flutuações da demanda efetiva, bem como que a política monetária não é a
única alternativa para tratar os desequilíbrios, por seu elevado custo em termos de produto e nível de atividade “(Medeiros Junior,
2017a)”, havendo outras políticas mais adequadas a cada um dos desequilíbrios vivenciados.
2.3 O espaço desconsiderado: mobilidade do trabalho e divisão territorial do trabalho
Tendo em vista que para o capital as necessidades de acumulação norteiam suas ações, o modo de produção capitalista deseja que
a livre mobilidade do trabalhador seja exercida ao limite e seu processo de reprodução não seja tolhido. Dessa forma, os recursos de
produção devem ser livres e móveis (inclusive o trabalho) para que, como mercadoria os absorva na medida necessária, os combine
e eleve a taxa de lucro. No entanto, se por motivos diversos (indisponibilidade dos recursos, entraves no seu uso, barreiras para sua
obtenção) o capital encontrar impedimentos, utilizará meios para transpor as barreiras que enfrentar (políticas, sociais, espaciais
etc.) e impor suas diretrizes. Portanto, no sistema capitalista os recursos devem estar subordinados às necessidades do capital, e não
o contrário.
Para o capital, por outro lado, o espaço é tratado como algo relativo que se torna absoluto quando escolhido, e o resultado de sua
ação leva a que o desenvolvimento seja desigual e desequilibrado “(Smith, 1988; Trotsky, 1977)”, ocorra a especialização dos lugares,
um papel ou função como caminho ou rumo para a região “(Durkheim, 1999)” como expressão da divisão territorial do trabalho
“(Lênin, 1988)”. Ao aportar nos locais nos quais busca acumulação, o capital promove deslocamentos da força de trabalho e dá
origem a um exército de reserva que permitirá aos demandantes de força de trabalho regular a absorção de trabalhadores de acordo
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com questões conjunturais, com o propósito de minimizar o custo de produção e maximizar os lucros. Dessa forma, a mobilidade do
trabalho por meio de movimentos migratórios responde aos interesses do capital, e a intensidade e direção do fluxo migratório
estariam subordinadas ao processo de acumulação de capital “(Gaudemar, 1977)”. Entretanto, para além da perspectiva neoclássica
a-histórica e a-espacial, não é apenas a renda que determina a decisão de migrar, mas também razões relacionadas à desigualdade
regional das áreas de origem e destino “(Singer, 1973, Zelinsky, 1971, Medeiros Junior, 2017b)”.
Os deslocamentos da força de trabalho no âmbito da dinâmica demográfica regional, por seu turno, influenciam a troca interregional
da dotação de capital com a qual contam as unidades produtoras no sistema capitalista nos locais de destino e de origem. Segundo
sugere “Myrdal (1972)”, se beneficiam as regiões receptoras vivenciando o progresso com seus efeitos propulsores (spread effects),
em detrimento das regiões perdedoras sob os efeitos regressivos (backwash effects), que promovem o empobrecimento relativo da
população residente expresso na dinâmica migratória, no movimento de capital e do comércio. A maior acumulação de capital
alcançada nas regiões receptoras conta com a mobilidade da força de trabalho para a reprodução do capital, por meio da extração
do mais elevado nível de produtividade ao menor custo, combinando a absorção de trabalhadores mais qualificados o mais das vezes
com baixos níveis salariais. Não há garantia, no entanto, que os frutos da elevação da produtividade do trabalho sejam transferidos
à força de trabalho na forma de aumentos salariais, como teóricamente se experaria “(Robinson, 1980)”.
2.4 Localização do capital, investimentos e desenvolvimento regional globalizado
Como o processo produtivo se dá no espaço, que segundo “Enzo Mingione (1977)” é meio de produção e bem de consumo, localizase onde possa maximizar a extração de mais-valia e sustentar a reprodução do capital mediante adequado ritmo de acumulação. Os
elementos determinantes para a decisão locacional, por outro lado, são diversos, e segundo “Harvey (2013)” contemplam as
condições dos espaços disponíveis e sua posição geográfica relativamente ao mercado de interesse. Dessa forma, a localização da
produção no capitalismo é uma questão complicada e sujeita a múltiplas determinações. A vantagem da localização para o capitalista
individual depende dos custos do capital constante e variável existentes, do transporte para os mercados com uma demanda efetiva
suficiente, do custo do capital que rende juros, do custo e da disponibilidade de uma ampla série de serviços de apoio, e também do
preço da terra. Esses custos variam segundo a generosidade da natureza (chamada de doações de recursos naturais), das condições
econômicas que afetam o valor da força de trabalho, dos custos dos insumos intermediários, dos níveis de demanda efetiva etc. Os
produtores também se envolvem na competição espacial – ou seja, na competição por lugares e localizações favoráveis para o
domínio de determinadas áreas de mercado etc. “(Harvey, 2013)”.
Além dos requisitos mencionados, o capital procura usufruir dos benefícios locacionais intensificando o relacionamento com outros
centros capitalistas de produção, expandindo geograficamente sua influência num sistema integrado de produção e troca “(Harvey,
2005)”. Sendo o espaço um meio de absorção de maiores taxas de lucro e acumulação, e no qual já existem investimentos públicos
em infraestrutura realizados, o capital encontra nas aglomerações urbanas receptividade para maximizar lucros mediante a
combinação de camadas de investimento em atividades específicas, constituindo assim bases econômicas e organização social que
permitam o aumento da produtividade que promove o desenvolvimento econômico regional. Segundo “Massey (1995)”, as
intervenções capitalistas se subordinam às realizadas em outras regiões e se articulam a áreas geográficas distintas em relações de
subordinação, conformando um sistema de interdependências. Vê-se, pois, que o desenvolvimento regional não é de natureza
autárquica, e seu dinamismo depende não só das condições internas à região e ao país (conjunturais e estruturais), mas também de
decisões articuladas em rede com outros centros ao qual a região esteja ligada.
Portanto, os aspectos abordados ao longo das subseções desta seção que compõem os elementos da interação entre trabalho e
desenvolvimento regional compreendem: i) a natureza diversa atribuída pelo mainstream ao trabalho, a qual é útil ao sistema
capitalista em seu processo de desvalorização da força de trabalho no mercado de trabalho para elevar os lucros por meio de políticas
econômicas que geram desemprego e a baixa de salários; ii) a livre movimentação do trabalhador para os locais nos quais o capital
aporta; iii) as especializações regionais expressas na divisão territorial do trabalho, e; iv) as inversões interligadas a outras áreas
geográficas, na medida em que as condições econômicas lhe sejam favoráveis, para elevar a produtividade e manter o regime de
acumulação que garantirá a reprodução do capital. O desenvolvimento regional resultante, que pode ser determinado pela
produtividade do trabalho e/ou pela utilidade do trabalho “(Medeiros Junior, 2014)”, apesar de representar melhoria de bem-estar
geral não levaria a que os níveis salariais da força de trabalho se elevassem na medida dos ganhos de produtividade, haja vista que
para o capitalista qualquer fração não transferida à força de trabalho lhe engorda os lucros.

3. DENSIDADE E DIVERSIDADE ECONÔMICAS
Os efeitos locais decorrentes das inversões capitalistas em termos da estrutura econômica são a diversificação pela multiplicação de
atividades econômicas interconectadas, cujas concentração e dinamismo favorecem a reprodução do capital. Por outro lado, na
medida em que haja maior número de atividades econômicas e geração de negócios, ampliam-se as possibilidades de inserção no
mercado de trabalho da força de trabalho existente localmente e daquela oriunda dos movimentos migratórios.
A reprodução do capital resultante do processo de acumulação capitalista, portanto, pode ser observada geograficamente a partir
de indicadores relativos à densidade econômica e à diversidade econômica, uma vez que a crescente manifestação do capital no
espaço se dá por meio de maior adensamento produtivo e expansão da estrutura econômica. A densidade econômica expressa o
volume de riqueza gerada segundo a área territorial de um determinado espaço, refletindo, assim: a) certo grau de concentração de
um conjunto de atividades econômicas cujas potencialidades combinadas promovem interações benéficas e a manifestação de uma
dimensão crítica, não só internamente ao espaço, mas também externamente com a estruturação de redes e sistemas urbanos de
proximidade que levem ao compartilhamento de recursos, potencialidades e conhecimento “(Vaz, 2013)”; b) a existência de
prováveis efeitos polarizadores e transbordamentos espaciais para a vizinhança imediata “(Lemos, Diniz, Guerra, 1999)”, na medida
em que as condições de deslocamento (transporte) e sinergia (informação) permitam; c) atratividade regional quanto a outras
localidades em rede, com desdobramentos para o desenvolvimento regional, e; d) a possibilidade de gerar indução do
desenvolvimento local na medida em que conte com agentes econômicos e instituições de ensino e pesquisa que manifestem solidez,
cooperação e confiança mútuas “(Santos, 2005)”. Uma vez que a densidade econômica de um determinado espaço resulta do capital
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fixo incorporado (infraestrutura); das trocas que permite realizar segundo as atividades econômicas nele existentes, e; dos
investimentos em curso e como se relacionam com outros espaços geográficos (internos e/ou externos à região ou país), não só a
condição em determinado momento do tempo revela sua posição na hierarquia dos espaços como sua própria evolução temporal, e
relativamente a outros espaços, também demonstra o quanto é/tem sido privilegiado pelo capital.
Já a diversidade econômica de um determinado espaço, na perspectiva adotada nesta investigação, relaciona-se ao número de
atividades econômicas existentes nas quais há pelo menos um empregado, como expressão da estrutura econômica e forma de
organização da produção338. Nos espaços nos quais haja maior densidade econômica espera-se que a estrutura econômica seja mais
complexa, haja vista que maior volume de negócios e com necessidades variadas deva ocorrer. Assim, nos espaços dinâmicos
caracterizados por maiores requisitos tecnológicos e provavelmente mais densos economicamente, deverá haver maior diversidade
econômica.
Já a relação entre o emprego e diversidade econômica foi abordada por “Oliveira (2006)” tendo em vista a teoria dos circuitos de
“Milton Santos (1978)”, que propôs a existência dos circuitos superior e inferior, sendo este dependente daquele. A diferença entre
os circuitos refere-se à tecnologia e forma de organização utilizadas, sendo o superior composto por atividades decorrentes da
modernização tecnológica vivida plenamente pelas pessoas a ele associadas, enquanto no inferior vivencia-se de maneira menos
intensa a mesma modernização. A possibilidade de ingresso laboral em cada circuito depende da disponibilidade da força de trabalho
para assumir empregos com maiores requisitos tecnológicos (superior), ou em relações de trabalho precárias e sem característica de
assalariamento (inferior). Por outro lado, em regiões mais desenvolvidas ou com maior dinamismo econômico, haverá relativamente
mais demanda de trabalho no circuito superior em razão de maior complexidade da divisão social do trabalho, resultando em
diversidade econômica superior. A complexidade decorrente da superposição de atividades, por seu turno, elevaria a probabilidade
de inserção no mercado de trabalho “(Oliveira, 2006)”339. Assim, e de acordo com os indicadores propostos, a oferta de vagas por
parte das empresas para ingresso da força de trabalho disponível seria maior na medida da densidade e diversidade existentes,
promovendo mais elevado volume de emprego.
Quanto à manifestação do capital em seu processo de reprodução, se houverem evidências de investimentos recentes, programados
ou em curso nos espaços considerados, ter-se-ão indicações de um processo de acumulação de capital mais intenso que elevará a
produtividade do trabalho e a densidade econômica. Aumentos de produtividade podem decorrer, no entanto, do uso menos
intensivo do trabalho e/ou de maior manipulação do capital constante no processo produtivo pela força de trabalho, elevando a taxa
de mais-valia340.
Regionalmente, as evidências espaciais da relação entre diversidade econômica, densidade econômica e número de empregos
expressariam diferentes combinações e ritmos de cada um dos fenômenos de interesse em condições históricas e socioeconômicas
singulares, demonstrando, assim, porque o desenvolvimento se dá de maneira desigual “(Smith, 1988)”.
3.1 Material e métodos
Com o propósito de avaliar se as mencionadas condições ocorreram no território fluminense e tendo em vista as limitações do sistema
estatístico nacional, que oferece informações municipais de maneira extensiva somente nos anos censitários, buscou-se
operacionalizar os indicadores municipais para os anos de 2000 e 2010 no Estado do Rio de Janeiro da seguinte forma: a) de
diversidade econômica, pelo levantamento do número de classes do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 2.0,
que contavam com pelo menos um empregado (Oliveira, 2006); b) de densidade econômica, pela razão entre o Produto Interno
Bruto (PIB) Municipal e a área territorial, e; c) do número de pessoas ocupadas a partir dos Censos Demográficos, com vistas a
considerar todos os tipos de ocupação (formal e informal) dos residentes. Tendo em vista que a densidade econômica é uma variável
monetária, para fins de comparação entre os anos censitários foi utilizado como deflator o índice de preço do valor adicionado a
preço básico das Contas Regionais para o Estado do Rio de Janeiro.
3.2 Resultados regionais
O comportamento regional recente no território fluminense demonstra que as regiões alcançadas por inversões ao longo da primeira
década do século em curso apresentaram indícios de maior atividade econômica, geração de negócios, empregos “(Medeiros Junior,
2012)” e elevação da produtividade, uma indicação de que nelas o ritmo de acumulação é maior e que poderiam ter oferecido
melhores oportunidades de inserção laboral em relação às demais. Em que pese o fato do núcleo metropolitano produzir mais
riquezas em decorrência de maiores aglomeração e complexidade de atividades, no período intercensitário o interior demonstrou
maiores dinamismo “(Medeiros Junior, 2013)” e desenvolvimento econômico associado à elevação da produtividade do trabalho
“(Medeiros Junior, 2014)”. Assim, a hipótese a ser investigada nesta sessão é a de que as regiões interioranas, que apresentaram
comportamento destoante com o núcleo metropolitano, possam ter apresentado aumento da diversidade e densidade econômicas
como reflexo da maior complexidade da estrutura econômica, tendo, portanto, motivado maior inserção laboral.

338

Esta forma de medição, mais utilizada, atribui maior peso a eventos raros. Há, no entanto, uma medida alternativa que expressa a intensidade da divisão social do
trabalho existente no espaço, pois pondera a quantidade de empregados em cada atividade econômica como resultante da evolução das relações econômicas firmadas.
339 Em sua argumentação, há situações em que o autor conceitua diversidade e densidade econômicas como se fossem a mesma coisa, mas para efeito deste esforço
investigativo a definição por ele utilizada refere-se à diversidade econômica.
340 Refere-se à razão do excedente em relação ao trabalho necessário (m/v), onde “m” representa o retorno obtido com mercadorias e “v” o capital variável.
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Figura 1 – Distribuição dos municípios segundo as Regiões de Governo.
Como se esperaria, a excessiva concentração de negócios na capital do estado se refletiu nos resultados regionais para as variáveis
analisadas, sugerindo que a Região Metropolitana (Figura 1) seria a que apresentaria comportamento mais expressivo. Quando, no
entanto, se ponderam as evidências recentes de maior desenvolvimento econômico nas regiões interioranas entre os anos de 2000
e 2010, a evolução regional da densidade, diversidade e empregos demonstra outra característica.
Segundo os resultados constantes do Quadro 1, em 2010 a maioria das regiões economicamente mais densas possuía elevado
número de pessoas ocupadas, tais como a Metropolitana (R$ 52,1 milhões/Km² e 5,2 milhões de ocupados), a do Norte Fluminense
(R$ 4,7 milhões/Km² e 356 mil), a do Médio Paraíba (R$ 4,7 milhões/Km² e 375 mil) e a das Baixadas Litorâneas (R$ 3,9 milhões/Km²
e 302 mil), com exceção da região da Costa Verde, a segunda mais densa e com menos pessoas ocupadas (R$ 5,5 milhões/Km² e 108
mil), e da região Serrana, menos densa, mas a segunda maior empregadora (R$ 2,2 milhões/Km² e 383 mil). Já quanto à diversidade
econômica, todas as regiões de maior densidade mencionadas apresentaram estrutura econômica mais diversa, com destaque para
a região Metropolitana, apesar da densidade e diversidade econômicas estarem pouco correlacionadas.
Quadro 1: Densidade econômica, diversidade econômica e pessoas ocupadas nas regiões do Estado do Rio de Janeiro 2000/2010
Densidade econômica
Região

Metropolitana

Diversidade econômica

2010
Variação 2000(R$ 1 000/Km²) 2010 (% ao ano)

2010
(Nº)

Pessoas ocupadas

Variação 20002010 (% ao ano)

2010
(Nº)

Variação 20002010 (% ao ano)

52.097

1,5

212

11,8

5.239.779

2,4

722

1,1

92

13,6

137.004

1,4

Norte Fluminense

4.673

8,5

125

12,5

356.081

3,2

Serrana

2.234

2,8

120

7,6

382.969

1,9

Baixadas Litorâneas

3.904

7,6

142

26,7

302.239

5,6

Médio Paraíba

4.731

3,6

147

15,4

374.818

2,5

Centro-Sul Fluminense

1.445

2,4

114

10,6

114.595

1,9

Costa Verde

5.525

13,7

132

14,8

108.022

5,4

Noroeste Fluminense

Fonte: IBGE, PIB municipal, Censos Demográficos; Fundação CEPERJ; Ministério do Trabalho e Emprego.

Se considerado o dinamismo intercensitário dos indicadores analisados, as regiões que apresentaram os maiores incrementos na
densidade econômica (Costa Verde, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas e Médio Paraíba) também absorveram trabalhadores em
ritmo mais elevado e apresentaram crescimento expressivo da diversidade econômica, apesar do ordenamento não ter sido similar
(como se observou quanto aos valores absolutos). Assim, conforme “Medeiros Junior (2014)”, nas regiões alcançadas pelas inversões
e que apresentaram maior ritmo de acumulação de capital (Norte Fluminense, Médio Paraíba, Costa Verde) observaram-se os
maiores acréscimos na densidade econômica e na ocupação.
Apesar de em linhas gerais se confirmarem as expectativas quanto à relação entre densidade, diversidade e ocupação, situações
específicas que remetem à evolução particular de alguns espaços merecem destaque, tais como: a) a região da Costa Verde, que
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apresentou o maior desenvolvimento econômico entre 2000 e 2010 e dispõe de belezas naturais que favorecem o turismo, unidades
de energia (usinas nucleares) e terminal de minérios, conta com a presença da indústria da construção naval que recebeu forte
incremento no período intercensitário, mas foi abandonada após o último recenseamento, e; b) a região das Baixadas Litorâneas, na
qual a população cresceu fortemente no período intercensitário “(Medeiros Junior, 2012)” em razão dos transbordamentos da
atividade de extração de petróleo e gás no Norte Fluminense, e das perspectivas de instalação do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), sofre hoje da redução da atividade petrolífera e da suspensão do projeto petroquímico. Nesta região, além do
acréscimo da densidade e da ocupação, o crescimento da diversidade econômica (26,7% a.a.) aparentou refletir o processo de
estruturação econômica local em razão do forte incremento populacional.
Ainda quanto ao ocorrido para além do núcleo metropolitano, nas regiões com menores densidade e diversidade econômicas e que
não foram alcançadas ou se beneficiaram dos investimentos (Noroeste Fluminense, Serrana e Centro-Sul Fluminense), o ritmo de
crescimento da densidade e da ocupação foram menores, mas não necessariamente da diversidade econômica, o que pode sugerir
que uma acumulação de capital menor esteja apoiada numa estruturação econômica regional específica em regiões menos densas
economicamente.

4. CONCLUSÕES
Esta investigação procurou analisar como se comportaram os mercados de trabalho regionais no estado do Rio de Janeiro em
resposta ao regime de acumulação de capital na primeira década do século em curso, com base em indicadores do processo de
reprodução do capital. Antes, porém, buscou explicitar de maneira breve e sucinta os aspectos que conformam a relação entre o
trabalho e o desenvolvimento regional, buscando esclarecer que essa conexão se dá à revelia da corrente econômica principal
(mainstream), cujas premissas destoam da realidade vivenciada pela força de trabalho distribuída no território, mas é por ela afetada.
Tomando-se a densidade econômica e a diversidade econômica como indicadores, pôde-se constatar relação positiva entre ambas e
a ocupação não só em termos absolutos (nível), mas também quanto à sua evolução (variação), apesar de apresentarem correlação
diferente. Especificamente, enquanto a densidade econômica reflete o processo de reprodução do capital no espaço tomando como
referência uma variável-fluxo (PIB), a diversidade econômica expressa o processo de estruturação econômica espacial baseando-se
numa variável-estoque (estabelecimentos), cada uma delas oferecendo características particulares para o entendimento dos
mercados de trabalho espaciais. Os resultados observados sugerem ser útil o seu uso em apoio às análises regionais da ocupação,
com o benefício de terem periodicidade anual, sem, no entanto, desconsiderarem-se as condições de cada um dos espaços. Como
desdobramento deste esforço, o uso do indicador alternativo mencionado neste esforço investigatigo para a diversidade econômica
pode vir a demonstrar maior correlação com a densidade econômica e a ocupação.
Em vista das sugestões e tomando-se como referência as particularidades regionais ressaltadas, a busca por outros aspectos que
possam influenciar o comportamento de cada região, tendo em conta, por exemplo, os processos migratórios, os investimentos, a
divisão territorial do trabalho e a produtividade do trabalho enquanto sinalizadores do regime de acumulação de capital, são
contribuições deste exercício em benefício do entendimento do trabalho no modo de produção capitalista.
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RESUMO
Em áreas urbanas, densidades elevadas e usos mistos são frequentemente vistos como factores favoráveis às interacções sociais e à
inclusão social. Esta constatação, que se inscreve no quadro dominante do conceito de sustentabilidade, tem levado ao
desenvolvimento de projectos e políticas favoráveis à cidade compacta e a orientações caracterizadas pelo Smart Growth. De acordo
com esta perspectiva, várias dimensões como a qualidade de vida, a participação, a inclusão social e o bem-estar seriam
positivamente influenciados por um conjunto de características urbanas. Em contraste, as periferias e as baixas densidades têm sido
consideradas como menos sustentáveis do ponto de vista social e ambiental, devido a elevados níveis de dependência automóvel,
comportamentos de mobilidade e a baixos níveis de interacções sociais. Esta comunicação apresenta alguns resultados preliminares
de um inquérito actualmente em curso na Área Metropolitana de Lisboa (AML). O objectivo do inquérito, conduzido junto da
população idosa residente, consiste em analisar a relação entre, por um lado, o tecido urbano, e por outro lado a qualidade de vida
e as interacções sociais. Um total de 203 pessoas idosas residentes em 20 bairros da AML foram entrevistadas através de um curto
questionário. Várias dimensões são exploradas no inquérito: (i) características urbanas locais; (ii) características demográficas e sócioeconómicas; (iii) mobilidade; (iv) existência de recursos sociais e familiares; (v) satisfação com o local de residência. A análise tem por
objectivo determinar a forma como algumas dimensões locais, urbanas e individuais influenciam a percepção de qualidade de vida e
laços sociais na população idosa.
Palavras-chave: densidade urbana; dependência automóvel; envelhecimento; idosos; inclusão social.

AUTOMOBILE, HOUSING DENSITIES AND SOCIAL TIES AMONG ELDERLY PEOPLE: AN ASSESSMENT IN METROPOLITAN LISBON
ABSTRACT
In urban areas, housing density and mixed uses are frequently viewed as a way to promote social interactions and inclusion. Under
the banner of the sustainability concept, this has led to many development projects and policies favourable to compact city and smart
growth orientations. According to these views, several dimensions such as quality of life, participation, social inclusion and wellbeing
would be positively influenced by an array of urban characteristics. In turn, car-oriented peripheries and low density neighbourhoods
have been looked at as both socially and environmentally less sustainable, due to higher levels of automobile dependence, to less
positive mobility behaviours and to low levels of social interactions. This paper reports some preliminary findings of an ongoing short
street-intercept survey currently carried out in several areas of the Lisbon Metropolitan Area (LMA) in order to gain insight into the
quality of life and social interactions among elderly people (here defined as people aged 65 or over) living in several different
neighbourhoods. These areas were initially selected as a result of a specific study on pedestrian accessibility to pharmacies by older
adults, that aimed to analyse how aged people living in areas without a community pharmacy nearby get access to medications and
healthcare. A total of approximately 200 respondents living in 20 residential areas have been surveyed so far. Alongside dimensions
describing urban structural characteristics, a set of variables were recorded, referring to: (i) demographic and socio-economic
condition; (ii) health condition; (iii) pharmacy utilisation; (iv) community and family resources. Based on this original dataset, the
analysis aims to determine how some urban structural and personal dimensions influence the quality of life and the sense of wellbeing
among older residents.
Keywords: Urban density; automobile dependence; elderly; social inclusion (in alphabetical order)

1. INTRODUÇÃO
Em meio urbano, a mobilidade, a densidade e os usos mistos têm sido considerados com muita frequência como elementos
facilitadores das interacções sociais, da qualidade de vida e da inclusão social. Esta perspectiva, que se inscreve num quadro
dominado pelo conceito de sustentabilidade, vê nas periferias (espaço suburbano e peri-urbano) a consagração de uma nãourbanidade que favorece a baixa qualidade ambiental e um certo isolamento social, com menores níveis de acesso aos recursos e às
oportunidades, e com menos interacções sociais. A multiplicação, nas últimas duas décadas, de projectos e de políticas favoráveis à
cidade compacta (Novo Urbanismo, Smart Growth) constitui uma resposta a estes desafios.
No entanto, é questionável o papel da forma urbana, em particular da densidade e do ambiente construído, tanto nas percepção
individual de qualidade de vida (satisfação en relação ao local de residência) como em matéria de interacções sociais. A
heterogeneidade da população, as diferenças em termos de necessidades e preferências individuais, podem contradizer a visão
redutora que associa a densidade e os usos mistos ao potencial de interacções sociais e de bem-estar.
Esta comunicação apresenta alguns resultados de um inquérito preliminar actualmente em curso na Área Metropolitana de Lisboa
(AML). Um dos objectivos do inquérito consiste em explorar a relação entre a densidade e a mobilidade, por um lado, e por outro
lado a qualidade de vida e as interacções sociais na população idosa residente em várias áreas residenciais da AML.

2. DENSIDADE E QUALIDADE DE VIDA
A expansão urbana constitui um dos temas mais debatidos do planeamento urbano das últimas décadas (Brueckner & Largey, 2008;
Ewing, Pendall, & Chen, 2003). Os seus efeitos têm sido avaliados a partir de um conjunto variado de perspectivas: custos colectivos,
aumento da procura de transporte, principalmente automóvel, emissões de poluentes e gases de efeito estufa, consumo de solos e
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fragmentação urbana (Irwin & Bockstael, 2004), mas também laços e interacções sociais (Bramley & Power, 2009; Putnam, 2001), e
acesso às oportunidades. Todos tendem a convergir em conclusões semelhantes: as áreas mais centrais, densas e multifuncionais
são mais sustentáveis, seja do ponto de vista ambiental, seja social, e a dependência do automóvel tem de ser reduzida. Como
consequência, tem-se assistido ao intenso desenvolvimento de orientações e políticas favoráveis à densificação em áreas centrais e
à redução do tráfego automóvel, com diversos graus de sucesso (Carruthers, 2002; Paulsen, 2013).
É legítimo questionar, todavia, as virtudes da densidade urbana e dos usos mistos nestas matérias. Um certo cepticismo, embora
relativamente minoritário, instalou-se nos últimos anos. Por um lado, poderá existir na retórica do Novo Urbanismo, do Smart Growth
e da Compact City – três expressões quase sinónimas – uma componente ideológica que limita a eficâcia das medidas implementadas.
Por outro lado, e não obstante os motivos ambientais subjacentes, é possível ver na tendência evolutiva recente uma ligação entre
este movimento e os novos métodos da gestão urbana marcados pelo empreendedorismo e pelo marketing urbano, a atractividade
programada dos centros urbanos, principalmente para populações mais qualificadas numa lógica próxima da gentrificação e da
afirmação das classes criativas (Florida, 2004).
Não é de todo consensual o papel da densidade e do ambiente construído na qualidade de vida (Ganser, 2016), nas interacções
sociais (Brueckner & Largey, 2008) ou nos comportamentos de mobilidade (Næss, 2011). A localização, principalmente em relação
ao centro, poderá ter mais influência do que as características locais nos três aspectos, e outras variáveis entrarão em jogo, limitando
por fim o verdadeiro papel da densidade. Alguns efeitos contrários foram identificados, como a mobilidade de longa distância
(mobilidade de compensação), mais frequente na população que reside em áreas centrais.
A associação a priori lógica entre a densidade e as interacções sociais, que encontra os seus fundamentos na própria essência das
cidades (Fainstein, 2005), constitui também o resultado provável de uma literatura essencialmente baseada na experiência de países
anglo-saxónicos e germânicos, com diferenças significativas com os países latinos e/ou mediterrâneos. Em particular, a existência de
um sistema informal de bem-estar – a sociedade-providência (Sousa Santos, 1991) –, o reduzido papel do Estado, o sistema de
sociabilidade e solidariedade locais (Moreno, 2006), mas também a forte persistência do recurso à pequena agricultura doméstica
(quintal e horta) constituem factores potenciais de qualidade de vida e inclusão social em locais onde, de acordo com as perspectivas
mais comuns, seria de esperar um certo isolamento e percepções mais negativas devido à ausência de serviços e à fraca qualidade
do espaço público. Além disso, as periferias urbanas (suburbanas ou peri-urbanas) são frequentemente vistas como espaços de
constituição recente onde reside uma população urbanizada com baixa ancoragem local e com relações multi-escalares
predominantes. Esta perspectiva, no caso português será porventura diferente.
Por fim, a capacidade dos territórios, e do seu grau de urbanidade, em providenciar melhor acesso às oportunidades, em influenciar
o grau de interacções sociais, não pode ser vista como um elemento absoluto e objectivo, por dois motivos. Em primeiro lugar, aquilo
que para o planeador constitui baixa urbanidade ou má qualidade do espaço público não é incompatível, dentro dos critérios
subjectivos da população residente, com uma apropriação do espaço e com a construção de uma relação positiva entre os residentes
e o seu quadro de vida. Em segundo lugar, esta capacidade é indissociável do segmento da população em causa, não se podendo
considerar os residentes como um grupo homogéneo. Em particular, no âmbito deste estudo, coloca-se a questão das pessoas idosas
e do “age-friendly environment” (Phillipson, 2011): um espaço estável no tempo, com marcadores claros, visíveis e familiares, e um
ambiente calmo, tendem a ser preferidos pela população idosa (Hespanha, 1993; Mitchell & Burton, 2006; Smith, Lehning, & Dunkle,
2013). O envelhecimento em Portugal é uma realidade que não se limita às áreas rurais: na AML, as projecções mais recentes
apontam para um aumento da proporção de idosos na população total, de 19% em 2012 para mais entre 31 e 39% em 2060 (INE,
2014). Esta tendência marcante levanta inúmeras interrogações, entre as quais a questão do papel das formas urbanas (densidade,
qualidade do espaço público) no “envelhecer bem”.
A presente comunicação não visa – nem poderia ambicionar – averiguar esta última relação. O que se procura aqui é explorar a
relação entre, por um lado, a localização residencial e a densidade, e por outro a qualidade de vida percebida pela população idosa
residente, partindo-se de uma hipótese relativamente comum que, no entanto, merece ser aprofundada: em áreas mais centrais e
mais densas, os residentes têm mais interacções sociais e uma percepção mais positiva da sua área de residência.

3. MÉTODO
A AML entre fragmentação e envelhecimento
A configuração territorial da AML (3 040 km2, 2,8 milhões de habitantes) apresenta um conjunto de formas e conteúdos díspares,
com um elevado número de bairros residenciais monofuncionais e de elevada altura, bairros onde se juntam vários tipos de edificios,
com uma forte presença de terrenos expectantes e persistência de paisagens de cariz rural e de uma pequena agricultura familiar
na área periurbana. Embora as linhas ferroviárias desenhem os principais eixos históricos da urbanização da AML, o sistema de
mobilidade predominantemente virado para o automóvel cria um número elevado de barreiras urbanas e gera uma mobilidade
marcada por uma forte dependência automóvel: a AML tornou-se nos últimos anos na segunda região NUTS-2 em termos de
densidade de auto-estradas à escala europeia, num país que ocupa agora a 8ª posição da OCDE com o mesmo indicador. A proporção
do automóvel nas deslocações casa-trabalho passou de 13 para 42% entre 1981 e 2011 (passando o transporte público de 62 para
34% no mesmo período).
Esta importante fragmentação do espaço metropolitano resulta de um conjunto de evoluções, entre as quais o crescimento
demográfico sem precedente ocorrido entre as décadas de 1960 a 1990, a expansão urbana desregulada que lhe ficou associada, em
muito favorecida por uma democracia ainda recente e pela falta de experiência das autoridades em matéria de planeamento
(Padeiro, 2012).
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Figura 15: Áreas de estudo seleccionadas.
Dados e metodologia
Foram escolhidas 29 áreas residenciais da AML (Figura 1), todas com uma densidade mínima de pessoas idosas igual a 250 idosos por
km2 e representando uma diversidade de realidades locais (Figura 16): áreas urbanas pericentrais de tecido denso e contínuo
(Marvila, Braço de Prata, Alcântara), áreas pericentrais ou suburbanas de tecido discontínuo e edifícios de habitação colectiva
predominante (Ajuda), áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), essencialmente constituídas por habitações unifamiliares (Camarate,
Alfornelos), loteamentos unifamiliares recentes e de elevado nível social (Estoril, Alcabideche), áreas de cariz mais rural com
povoamento denso (Colares, Caneças) a pouco denso (Sto António da Charneca, Sesimbra). A escolha das áreas de estudo inscrevese no âmbito de uma análise da acessibilidade pedonal a um serviço de saúde específico (farmácias), e todas elas têm em comum o
facto de estarem localizadas a mais de 20 minutos a pé da farmácia mais próxima.

Figura 16: Exemplo de quatro áreas de estudo.
O inquérito de rua foi aplicado a um total de 203 pessoas idosas entre Fevereiro e Maio de 2017 (e será continuado até Novembro
de 2017, devendo cobrir 29 áreas residenciais). Um primeiro inquérito piloto tinha sido realizado junto de 18 pessoas idosas, antes
de ser alterado e de adoptar a versão final. O instrumento foi concebido de forma a ser curto, teoricamente menos de 5 minutos,
devido ao tipo de inquérito e à população alvo. A duração real variou significativamente de pessoa para pessoa, entre menos de 3
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minutos e mais de 10 minutos (nalguns casos, até 20 minutos). Os inquiridos foram encontrados na rua, em largos, bancos públicos,
sítios de permanência, em frente às casas.
A amostra apresenta um ligeiro viés de selecção que resulta essencialmente do método utilizado:
(i)

um terço dos inquiridos tem menos de 69 anos, e menos de 7% têm 80 anos ou mais, o que resulta numa idade média
relativamente baixa (71,8 anos);

(ii)

82% dos inquiridos têm um nível de escolarização baixo (até ao primário), e apenas 5,9% têm elevadas qualificações
(ensino superior). Estes números correspondem de facto a uma boa representatividade da população idosa, mas tornam
os resultados relativamente sensíveis às respostas individuais, principalmente no subgrupo de maior nível de escolarização
com poucos inquiridos (n = 12)

Quadro 24: Alguns indicadores descritivos dos inquiridos (n = 203) nas áreas de estudo.
Indicadores
Número total de habitantes
Número total de idosos
Densidade pop. média (hab./km2)
Índice médio de dep. idosos (65+ / 25-64)
Número de inquiridos
Mulheres inquiridas
Idade média dos inquiridos
Inquiridos com ensino primário
Inquiridos com ensino sup.

AUGI
24 898
3 804
2 927
0,28
18
8
71,2
18
0

Rural
12 708
2 888
493
0,49
12
9
81,8
12
0

Rural denso
82 006
21 260
1 155
0,50
50
26
74,3
41
4

Unifamiliar denso
117 969
21 584
3 304
0,37
56
30
71,0
33
7

Urbano denso
88 544
18 013
12 534
0,48
46
17
70,0
43
1

Urbano misto
39 873
6 243
1 057
0,29
21
10
67,2
21
0

Total
365 998
73 792
4 434
0,42
203
100
71,9
168
12

Os indicadores recolhidos remetem para 5 dimensões: (i) características urbanas locais; (ii) características demográficas e sócioeconómicas; (iii) mobilidade; (iv) existência de recursos sociais e familiares; (v) satisfação com o local de residência. A análise consiste
aqui em relacioná-los com o tipo de tecido urbano do bairro de residência, distinguindo-se: AUGI, rural, rural denso, unifamiliar
denso, urbano denso, urbano misto.

4. RESULTADOS
Os principais resultados do inquérito são aqui apresentados de forma resumida. A relação dos inquiridos com o automóvel é apenas
parcialmente semelhante ao que se observa para outras faixas etárias (Figura 17). Por um lado, existe uma notável diminuição do
acesso ao automóvel (como condutor ou como passageiro) e do número de viagens de automóvel por semana e por pessoa nas áreas
mais densas, em comparação com as restantes. Estando essas áreas essencialmente localizadas em Lisboa, com carreiras de
autocarros relativamente frequentes, é provável que o efeito das proporções modais se reflicta aqui. No entanto, as áreas rurais,
mais periféricas, onde seria de esperar uma maior dependência automóvel, são aquelas onde a mobilidade de automóvel é a mais
baixa. Haverá provavelmente, aqui, um efeito de idade, sendo essas áreas aquelas que apresentam, no universo dos inquiridos, a
idade média mais elevada (81,7 anos nas áreas rurais, 74,3 anos no rural denso). Nessas áreas, menos de metade dos inquiridos tem
acesso ao automóvel, seja como condutor, seja como passageiro. Nas áreas mais densas, o acesso é muito mais fácil, ultrapassando
os 80% à excepção, como se disse, do urbano denso (menos de 60%).
100%

4,0

80%

3,0

60%
2,0
40%
1,0

20%
0%

0,0
Rural

Rural denso
AUGI
Acesso a automóvel

Unifamiliar
Urbano
Urbano
denso
misto
denso
N.º de viagens de automóvel por semana e por pessoa

Figura 17: Acesso ao automóvel (condutor ou passageiro) e número de viagens por semana e por pessoa.
A relação das pessoas idosas que formam o universo dos inquiridos com a sua área de residência é analisada a partir de 4 indicadores
principais: satisfação com a casa, satisfação com o bairro, vida social e solidariedade local. A satisfação com a casa parece
relativamente independente do tipo de tecido urbano (Figura 18). O elevado número de respostas negativas no rural deve-se muito
provavelmente o baixo número de inquiridos nessas áreas (12). As variações não evidenciam qualquer tipo de relação com o
ambiente construído, dependendo certamente de outros factores não analisados aqui.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rural

Rural denso

AUGI

Não satisf.

Unifamiliar
denso
+/-

Urbano
misto

Urbano
denso

Satisfeito

Figura 18: Respostas à pergunta: “está satisfeito com a sua casa?”
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rural

Rural denso

AUGI

Não satisf.

Unifamiliar Urbano misto
denso
+/Satisfeito

Urbano
denso

Figura 19: Respostas à pergunta: “está satisfeito com o seu bairro?”
Já a satisfação em relação ao bairro (Figura 19) dá resultados mais contrastados. É notável a diferença entre as áreas de densidade
mais baixa (rural e rural denso), com elevada satisfação (acima de 70%), e as áreas mais densas (urbano misto, urbano denso), em
que o nível de satisfação fica aquém dos 60%, e com um número significativo de respostas negativas (à volta de 20%, acima do que
é habitual em análises deste tipo, e possivelmente relacionado, pelo menos em parte, com o reduzido universo de inquiridos). O caso
das AUGI, que diverge bastante das áreas de densidade comparável, poderá relacionar-se com a ausência (ou baixa qualidade) de
tratamento do espaço público, embora o questionário não permita confirmar esta hipótese.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rural

Rural denso

AUGI

Não satisf.

Unifamiliar Urbano misto Urbano denso
denso
+/-

Satisfeito

Figura 20: Respostas à pergunta: “está satisfeito com as relações de amizade que tem no bairro?”
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Figura 21: Síntese das respostas à pergunta: “se precisar de ajuda ou de um favor, tem quem o/a ajude no bairro?”
A existência e satisfação quanto ao número e relevância das relações de amizade dentro do bairro de residência não mostra qualquer
relação com o tecido urbano (Figura 20). O nível de satisfação varia pouco, entre os 71 e os 85%. A haver uma diferença, contudo, a
mesma é favorável às áreas mais rurais ou, de uma forma mais geral, às áreas onde predominam as casas unifamiliares, enquanto as
áreas mais centrais (urbano misto e denso) e as AUGI constituem as áreas com níveis de satisfação mais baixos.
Por fim, a existência de redes de solidariedade local é abordada através de uma pergunta muito simples e dá resultados relativamente
semelhantes, embora um pouco mais contrastados (Figura 21). As áreas rurais são aquelas onde o sistema de relações sociais com
ancoragem local são as mais elevadas, com mais de 80% dos inquiridos a declararem ter quem os ajude em caso de necessidade. Nas
áreas urbanas mais centrais (urbano misto, urbano denso), a taxa de respostas negativas é um pouco mais elevada (acima dos 20%).
Este resultado poderá sugerir que o isolamento social é potencialmente mais elevado nas áreas mais densas do que nas áreas de
densidade mais baixa – embora o inquérito não o permita confirmar, necessitando que se aprofunde a questão da rede de suporte
que vai muito para além do bairro de residência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objectivo deste estudo era avaliar a relação entre, por um lado, o tecido urbano de vários contextos locais, e por outro a qualidade
de vida e as interacções sociais na população idosa residente.
Os principais resultados mostram que:
(i)

é nas áreas mais periféricas da AML que as pessoas idosas têm menor acesso ao automóvel, seja como condutor, seja
como passageiro, muito provavelmente devido a um efeito de idade da amostra;

(ii)

a satisfação em relação ao bairro não apresenta qualquer relação com o tipo de tecido urbano – este resultado converge
com algumas análises da literatura internacional (Ganser, 2016);

(iii)

a presença de uma rede local de suporte revela-se mais importante nas áreas mais periféricas, o que também se traduz
por uma maior satisfação dos residentes em relação à rede de amigos no bairro de residência.

É certo que a interpretação destes resultados preliminares requer precaução e aprofundamento, pelo menos por 3 motivos. Em
primeiro lugar, a amostra é reduzida, a sua segmentação (por categorias e por áreas de estudo) produz uma maior sensibilidade dos
resultados a casos individuais. Em segundo lugar, o inquérito foi concebido de modo a ser curto, não intrusivo, e as questões
colocadas não foram aprofundadas, constituindo apenas uma primeira abordagem. Por fim, a selecção das áreas de estudo foi
efectuada no âmbito de uma análise de acessibilidade às farmácias, de modo que as áreas em causa têm todas em comum uma
acessibilidade muito reduzida. Uma outra limitação do estudo no estado actual – que também constitui um possível prolongamento
do mesmo – reside no facto de não se estabelecer correlações (com ou sem variáveis de controlo) a partir das respostas individuais.
No entanto, estes resultados não deixam de suscitar algumas questões. Em particular, a rede local de suporte, mais presente em
áreas não necessariamente organizadas, densas e de usos mistos, vem relembrar que os espaços hoje suburbanos ou periurbanos
não são apenas locais de constituição recente, sem espessura histórica e social. Vem também sugerir que de facto existem vantagens
na baixa densidade em áreas urbanas. Associadas às dúvidas quanto à pertinência da compact city, podem vir a pôr em causa um
modelo que, apesar de dominante nas intenções, conhece dificuldades na implementação.
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RESUMO
O crescimento da violência exigiu mudanças no sistema de segurança pública brasileiro, inclusive nos modelos administrativo e
operacional das polícias militares, que se encontram em crise de identidade, tais como a Polícia Militar da Bahia (PMBA), que ainda
se mantém sob a influência do caráter funcional público-militar. O processo de modernização da PMBA ocorreu para otimizar a
prestação do serviço de segurança pública frente ao quadro de insegurança vigente, e para se adequar a um novo modelo
organizacional mais aberto e flexível, sintonizado com a abertura democrática decorrente da Constituição de 1988 e das propostas
de reforma do aparelho do Estado. O policiamento comunitário foi oficializado como modelo ideal para realidade brasileira. A
modernização da PMBA, por meio da implantação do policiamento comunitário, iniciou-se em 1997, com a proposta de mudança
dos modelos administrativo e operacional, o que implicava alterações na estrutura organizacional, no cotidiano de trabalho e na
forma de compreender a corporação, principalmente quanto a sua relação com a sociedade. A implantação do novo modelo também
foi inovadora ao inserir formalmente a sociedade civil na forma de Conselhos Comunitários de Segurança, como tentativa de
estabelecer um modelo de gestão participativa. A análise teórica e empírica mediante estudo de caso levou a constatação de que
emanaram obstáculos internos decorrentes da própria cultura organizacional da PMBA, que ainda guarda características históricas
de seu caráter funcional público-militar, e que se consolidaram como fatores intervenientes que dificultaram o processo de
implantação proposto. Frente ao ocorrido, são apresentadas considerações propositivas com vistas a que a PMBA possa redirecionar
sua proposta de modernização, para a efetivação da implantação do policiamento comunitário e da gestão participativa.
Palavras-chave: Cultura Organizacional. Militarismo. Polícia Comunitária. Conselhos Comunitários de Segurança.

COMMUNITY SAFETY COUNCILS AND NEW WAYS OF CIVIL SOCIETY PARTICIPATION IN PUBLIC MANAGEMENT: THE CASE OF THE
MILITARY POLICE OF THE STATE OF BAHIA / BRAZIL
ABSTRACT
The growth of violence has required changes in the Brazilian public security system, including the administrative and operational
models of the military police, which are in an identity crisis, such as the Military Police of Bahia (PMBA), which is still under the
influence of Functional public-military character. PMBA's modernization process was carried out to optimize the provision of the
public security service against the prevailing insecurity framework, and to adapt to a new, more open and flexible organizational
model, in tune with the democratic opening resulting from the 1988 Constitution and the proposals Reform of the state apparatus.
The community policing was officialized as an ideal model for Brazilian reality. The modernization of the PMBA, through the
implementation of community policing, began in 1997, with the proposal to change the administrative and operational models, which
implied changes in the organizational structure, in the daily work and in the way of understanding the corporation, Mainly regarding
its relation with the society. The introduction of the new model was also innovative in formally introducing civil society in the form
of Community Safety Councils, as an attempt to establish a participatory management model. The theoretical and empirical analysis
through a case study led to the finding that internal obstacles stemming from PMBA's own organizational culture, which still preserves
historical characteristics of its public-military functional character, have emerged as intervening factors that have hampered the
process of Proposed deployment. In light of this, propositional considerations are presented so that the PMBA can redirect its
proposal of modernization, for the implementation of community policing and participatory management.
Keywords: Organizational culture. Militarism. Community Policing. Community Safety Councils.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a sociedade hodierna tem constatado o crescimento acentuado da violência nos grandes centros urbanos do
mundo, principalmente naqueles que se encontram em países subdesenvolvidos como os da América Latina. Inserido nessa
conjuntura, o Estado brasileiro vem buscando soluções por meio de análises e discussões, inclusive, com a sociedade civil, levando a
conclusão de que a violência emana de questões conjunturais decorrentes de fatores sociais e econômicos como um todo, tais como
a “urbanização acelerada, a pobreza e a desigualdade persistentes, a violência política, a natureza mais organizada do crime e a
emergência do uso e tráfico de drogas ilegais” (WORLD BANK, 2003, p. 7).
Frente a essa situação, segundo Reiner (2004), e Skolnick e Bayley (2002), países como Inglaterra e os Estados Unidos iniciaram
experiências em prol de novas opções de policiamento para viabilizar a manutenção da segurança pública, com novas formas e
modelos de se fazer policiamento desenvolvidos com o intuito de repensar e modernizar os organismos policiais, gerando mudanças
nos âmbitos estrutural, administrativo e operacional. Foi estabelecido um novo modelo de emprego policial caracterizado pela
proximidade com a sociedade, sob a perspectiva de que a segurança pública deveria, inexoravelmente, ser coproduzida a partir de
uma relação de parceria e proximidade entre a polícia e a sociedade, vindo a gerar a doutrina denominada de Policiamento
Comunitário: “(...) o policiamento orientado para a comunidade representa o lado progressista e avançado do policiamento”
(SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 15).
Com altos índices de violência que afetavam a paz social e prejudicavam, inclusive, a economia, o Estado brasileiro buscou também
rever a sua estrutura de segurança pública, bem como os modelos de emprego policial. Em 1997, o Governo Federal criou a Secretaria
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Nacional de Segurança Pública (SENASP) no âmbito do Ministério da Justiça. Por meio da Lei nº 11.530 (BRASIL, 2007), foi instituído
também o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), com o objetivo de articular políticas de segurança
entre a União, Estados, Municípios e a sociedade civil, mediante programas e ações de assistência técnica, financeira e de mobilização
social. Dentre os eixos do PRONASCI (BRASIL, 2007), destacava-se a inserção da comunidade como partícipe na manutenção da
segurança pública, mediante o incentivo a adoção do modelo de policiamento comunitário pelas polícias brasileiras.
Na verdade, frente ao seu caráter participativo, o policiamento comunitário contemplava tanto uma nova estratégia de emprego
policial já considerada eficaz em vários países, como também atendia outra demanda do Estado brasileiro: a adequação à nova
realidade decorrente do estado democrático de direito, desencadeado a partir da Constituição Cidadã de 1988 (BRASIL), que
estabeleceu a exigência de organismos públicos com gestão aberta, eficiente e acessível à participação da sociedade civil: “(...) caráter
democrático e descentralizado da administração (...)” (BRASIL, 1988, art. 194, inciso VII); ou “(...) participação da comunidade”
(BRASIL, 1988, art. 198, inciso III); ou ainda “(...) participação da população, por meio de organizações representativas na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (BRASIL, 1988, art. 204, inciso II); etc.
Atendendo a proposta nacional, a Polícia Militar da Bahia (PMBA), integrante do Governo do Estado da Bahia, foi pioneira na adoção
do policiamento comunitário em 1997, com vistas a otimizar a sua atuação na manutenção da segurança pública. A tentativa de
implantação do novo modelo de policiamento ocorreu através do Programa de Modernização da PMBA (BRASIL, 1997) e do Projeto
Polícia Cidadã (BAHIA, 1997), como políticas públicas sob a influência direta do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado PDRE (BRASIL, 1995), que trazia uma nova proposta de abertura para a máquina pública nacional.
A proposta de reforma da PMBA perpassava um conjunto de ações modernizadoras, que incidiriam tanto no modelo de emprego
policial, quanto no modelo de administração pública, contemplados pela coparticipação da sociedade civil. Buscava-se uma
fisionomia mais reduzida, compacta, enxuta e eficiente de máquina pública, acessível a uma maior participação da população, que
viabilizasse a eficácia do serviço de segurança pública, mediante a transformação do “(...) modelo tradicional de atuação num modelo
inovador de policiamento comunitário, capaz de satisfazer às reais necessidades da população e que possa ser reproduzido em toda
a corporação” (BAHIA, 1997, p. 17, grifo nosso).
Para a integração com a comunidade, estava incluída no pacote de mudanças a proposta de uma gestão participativa, paritária e
próxima da sociedade civil através de Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG). Mediante ato administrativo interno, os
CONSEG passaram a compor o organograma das recém criadas Companhias Independentes de Policiamento Comunitário (CIPM),
oportunizando um espaço de participação e compartilhamento democrático das decisões sobre segurança pública:
O PROJETO POLÍCIA CIDADÃ se propõe a apresentar soluções alternativas para o controle da criminalidade, de forma que a
comunidade respalde todas as ações de polícia comunitária, e que a Polícia Militar busque sempre atingir a excelência fazendo uso
de modernos conceitos de gerenciamento. (BAHIA, 1997, p. 7).
Desde o início da implantação há vinte anos, foram criados mais de 80 (oitenta) CIPM, instalados mais de 100 (cem) CONSEG, e
capacitadas mais de oito mil pessoas, o que corresponde atualmente a 26,6% do efetivo total de cerca de 30.000 mil integrantes da
PMBA. Apesar dos dados citados, grandes dificuldades e obstáculos foram observados durante o processo de implantação registrados
nos relatórios oficiais da PMBA e em estudos sobre o tema (BAHIA, 2003; BAHIA, 2004; BAHIA, 2008, 2009, 2010, 2011; MARTINS,
2013), denotando o entendimento de que a Corporação não conseguiu consolidar os princípios e diretrizes gerais do policiamento
comunitário propostos.
Os documentos internos, as análises e estudos realizados concluíram que os motivos fundamentais decorreram da própria cultura
organizacional da PMBA (MARTINS, 2013), que, consolidada há quase duzentos anos, apresentou grande inflexibilidade frente a
mudanças inovadoras. Reiner (2004) e Skolnick e Bayley (2002) também afirmam que a cultura organizacional de uma corporação
policial pode se constituir em obstáculo para a implantação do policiamento comunitário.
O entendimento inicial era de que a Cultura Organizacional da PMBA foi composta historicamente por um conjunto de elementos de
origem militar oriundos de sua vinculação ao Exército brasileiro, tais como regras, ritos, cerimônias, signos, costumes e tradições que
são elementos constitutivos do universo simbólico militar, além de características patrimonialistas e burocráticas decorrentes de sua
condição funcional pública, em um todo denominado de ethos militar (CASTRO, 1990). Dessa forma, tal condição teria promovido
resistências internas quanto a adequação ao novo modelo de policiamento, conforme atesta documentos e relatórios internos,
corroborado por Skolnick e Bayley (2002, p. 72): “Algumas dessas características, acreditamos, são especialmente importantes para
podermos entender a resistência das forças policiais em relação à introdução do policiamento comunitário”.
Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla do Departamento de Modernização e Tecnologia da PMBA, que materializou a
Tese de Doutorado deste autor, com o objetivo de analisar a inserção e funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança
como nova forma de participação da sociedade civil na gestão pública da Polícia Militar da Bahia, frente as possíveis dificuldades
decorrentes da cultura organizacional dessa Corporação.
Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas interligadas: o estudo teórico e documental, complementado pela
abordagem empírica, ambas de caráter descritivo-interpretativo. Para efetuar a coleta de dados, foi utilizado como estratégia de
pesquisa o estudo de caso, tendo como instrumento a aplicação de questionários e a entrevista semi estruturada dirigida a
personagens da implantação do policiamento comunitário na PMBA (GIL, 1999; YIN, 2005). Os dados levantados foram objeto de
abordagem qualitativa e quantitativa, consolidando a análise descritivo-interpretativa apresentada, de forma sintetizada, a seguir.

2. POLÍCIA: CONCEPÇÃO E INSERÇÃO NO CONTEXTO BRAISLEIRO:
Como parte constitutiva do aparato do Estado, a polícia emergiu na história da humanidade desde a Grécia Antiga, surgindo da
necessidade de guardar as primeiras cidades. O termo “polícia” apresenta origem etimológica no latim politia e do grego politeia,
derivado da palavra grega polis (cidade). O emprego de polis - de origem indo-europeia (polh) e de onde derivaram também as
palavras polites (cidadão) e politikos (político) - era utilizado para denominar os primeiros aglomerados humanos (MONET, 2001). A
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polícia nasceu e se constituiu, portanto, da própria demanda de viabilizar o controle social do poder público em face das normas e
regras a serem cumpridas no contexto das relações humanas e sociais, promovendo e mantendo a boa convivência entre as pessoas,
preservando o bem maior da sociedade: a vida (MONJARDET, 2003).
Segundo Monet (2001), após o período antigo e médio da história da humanidade, o termo “polícia” foi encontrado, pela primeira
vez na modernidade em 1591, em um texto europeu que apresentava uma definição mais próxima ao que se entende hoje por uma
corporação policial, distinta da antiga concepção de “conjunto de funções governamentais”, que, de forma ampla, também incidia
em questões militares (segurança externa), administrativas e judiciais. Veio a se consolidar no século XIX, evoluindo para o conceito
até hoje vigente, como organismo burocrático com a competência de manter a ordem e a segurança pública no âmbito nacional
interno, utilizando-se, inclusive, do monopólio do uso da força quando necessário.
A polícia se constituiu do nascimento e desenvolvimento do próprio Estado Moderno, vindo a compô-lo com atribuições legais de
manter a ordem e a segurança pública, fazendo cumprir as leis e as normas sociais para a manutenção da convivência pacífica entre
as pessoas:
Em suma um elo imediato associa polícia e soberania do Estado sobre seu território: a existência de uma polícia pública é o sinal
indiscutível da presença de um Estado soberano e de sua capacidade de fazer prevalecer sua Razão sobre as razões de seus súditos.
(MONET, 2001, p. 16).
A evolução ocorreu mediante necessidade dos organismos policiais se especializarem para manutenção da ordem frente aos diversos
motins, insurreições, revoluções e movimentos da época, bem como de se qualificarem para atuar na investigação como auxiliar do
poder judiciário no campo criminal (MONET, 2001). A modernidade levou à formalização e burocratização dos organismos policiais,
com competências e funções específicas no contexto da estrutura social.
Monet (2001, p. 24) apresentou três dimensões da funcionalidade policial perante a sociedade, que foram pertinentes durante a
modernidade e até os dias atuais: “[...] uma função social, uma organização jurídica e um sistema de ação cujo recurso essencial era
a força” Nesse sentido, em primeira instância, a polícia mantinha a segurança pública pela prevenção em face de sua condição
ostensiva; em segundo plano, atuava coibindo o crime por meio da investigação em auxílio ao poder judiciário; e, por fim, agia
repressivamente.
2.1 Policiamento Comunitário
As estratégias de execução do policiamento na modernidade tinham, na sua maioria, a perspectiva tradicional de um policiamento
profissional voltado aos programas de combate para o controle do crime e no atendimento de emergências. Entretanto, foram
consideradas superadas frente ao crescimento da violência no final do século XX, em decorrência não só da ineficácia do modelo
policial utilizado, mas também pelas próprias transformações sociais, econômicas e culturais da sociedade mundial, o que levou a
estudos em busca de formas mais efetivas de policiamento.
O conceito de policiamento orientado para a comunidade nasce, então, focado no direcionamento a serviços não emergenciais sob
o suporte preventivo a partir da aproximação da polícia com a comunidade, como alternativa para conter o crescimento da violência,
principalmente em resposta aos altos índices de ocorrências nos grandes centros urbanos, dentre os quais, diversas cidades dos
Estados Unidos e da Inglaterra: “[...] uma cooperação maior entre a polícia e a comunidade é o que tem sido considerado, em todo
o mundo, como sendo “policiamento comunitário” (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 69).
De natureza preventiva, o policiamento comunitário se desdobra em todos os níveis de execução e perpassa também a administração
da própria organização, pois exige uma abertura e flexibilidade para com a sociedade civil, através de Conselhos Comunitários de
Segurança, congregando elementos que devem existir de forma harmônica para a sua efetiva realização:
[...] criar um sentimento de confiança entre a polícia e os cidadãos, alterar o papel da polícia, atribuir novas responsabilidades aos
policiais e defini-las, encorajar a aceitação de responsabilidade, desenvolver intenções apropriadas, coordenar a prestação de
serviços policiais e reconhecer limitações físicas. (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 17).
Como a orientação do policiamento é direcionada à prevenção, gera a liberação do efetivo que passa a ser empregado em postos
avançados de policiamento, responsáveis por todo o patrulhamento preventivo mediante a aproximação da comunidade local. Tais
postos avançados de policiamento estão sendo implantados e ampliados nas polícias brasileiras, com vistas a viabilizar a aproximação
e o envolvimento dos policias com as comunidades onde são empregados. Segundo Skolnick e Bayley (2002, p. 24), recebem
denominações diversas: “Em Detroit, esses postos são chamados de minidelegacias, na Austrália de “shopfronts” [alojados] ou
escritórios, em Cingapura, de Postos de Polícia de Bairro, e no Japão, de Koban”; no Canadá, são conhecidos como escritórios policiais
focados em zonas (SKOLNICK; BAYLEY, 2002); em Bogotá, na Colômbia, são chamados de Frentes de Seguridad (FRÜHLING, 2004;
POLICIA.GOV.CO, 2012; BOGOTA/, 2012); no Brasil, na maioria dos estados foram denominados de Bases Comunitárias de Segurança
(BCS), tais como na Bahia e em São Paulo (SÃO PAULO, 2010), já no Rio de Janeiro adota-se a terminologia de Unidades de Polícia
Pacificadora (UPP).
Portanto, o policiamento comunitário utiliza a aproximação com a sociedade, a administração participativa por meio de Conselhos
Comunitáriosde Segurança, e o envolvimento com as peculiaridades de cada bairro para promover um policiamento preventivo,
baseado em uma premissa central onde a sociedade e a polícia são vistas como coprodutoras de segurança pública: “[...] que só se
considere a existência efetiva de um “policiamento comunitário” quando forem realizados novos programas para elevar o nível de
participação do público na manutenção da ordem pública” (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p.18).
2.2 Polícia, Sociedade Civil e Participação
O advento da Polícia Comunitária exigiu um novo modelo de gestão pública de caráter participativo com a sociedade civil, tanto em
função dos dispositivos constitucionais de democracia e participação (BRASIL, 1988), quanto como estratégia que entende a
proximidade do organismo policial da população como mecanismo de otimizar a ação da polícia. Nesse contexto, surgem os
Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), o que, conforme Gohn (2007), são organismos inovadores de gestão pública
participativa, de negociação de conflitos e de reconfiguração do poder no âmbito do Estado.
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Segundo Tatagiba (2002), a partir de 1988 foi instalada uma grande quantidade de conselhos gestores no território nacional nas áreas
da saúde, da assistência social e da defesa dos direitos humanos, principalmente da criança e do adolescente, dentre outros. Dagnino
(2002, p. 294) afirma que o formato dos conselhos gestores “[...] obedece a diretrizes básicas, padronizadas nacionalmente, que
provêm da sua regulamentação legal, em que a participação da sociedade civil é obrigatória”. Segundo essa autora, os conselhos
gestores têm uma forma organizacional padronizada nacionalmente por legislação específica, com a inclusão obrigatória da
sociedade civil em condições paritárias ao poder público, ou seja, passando a condição de organismo único de decisão, o que foi
viabilizado principalmente a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
Para se ter uma ideia do movimento de participação por meio dos conselhos gestores, Tatagiba (2002, p. 48) afirma ainda que cerca
de 65% dos municípios brasileiros dispõem de conselhos gestores, que há cerca de 45 mil conselhos gestores só na área de saúde
nas três esferas de governo, e que, só no Estado de São Paulo, existem aproximadamente 1.167 conselhos gestores na área social.
Levando-se em conta que, para cada conselho gestor há por volta de 10 conselheiros, existe praticamente uma equivalência entre
número de conselheiros e de vereadores no Brasil.
No âmbito da segurança pública, o processo inicia-se com a adoção do policiamento comunitário pelas polícias brasileiras,
principalmente as de São Paulo e da Bahia. Para se efetivar a proposta com a inclusão da sociedade civil, foram criados, por ato
administrativo, os conselhos gestores no organograma das unidades integrantes do policiamento comunitário, oportunizando um
espaço de participação e partilha democrática das decisões à sociedade como um todo. Entretanto, a formalidade da criação por ato
do poder público não seria suficiente para efetivação desses espaços de participação, promovendo o desafio de efetivá-los frente à
realidade de culturas militares fechadas e inflexíveis, tais como a da Polícia Militar da Bahia, o que, como nos demais casos, estaria
susceptível às resistências interna e externa. Na verdade, separação entre o mundo militar e o civil dificulta efetivamente o
estabelecimento de uma relação de confiança e de parceria entre sociedade civil e a polícia militar, fundamental para a consecução
do policiamento comunitário, conforme corroboram Skolnick e Bayley (2002, p. 73):
[...] o policiamento comunitário demanda um certo grau de confiança e aceitação dos civis, a tendência à suspeita e sua consequência
imediata, uma solidariedade marcadamente interna – a divisão do mundo entre nós e eles – pode inviabilizar aquele tipo de aceitação
dos cidadãos comuns implícito no policiamento comunitário.
Apesar das dificuldades iniciais indicadas nos relatórios oficias da PMBA e nos estudos sobre o caso (MARTINS, 2013), a existência de
um número considerável de Conselhos Comunitários constituiu-se uma realidade no âmbito da Corporação e no segmento da
segurança pública, mesmo considerando a ausência de uma abordagem mais ampla quanto à qualidade do funcionamento, bem
como, quanto ao grau de participação da sociedade civil no âmbito da gestão pública, lacuna esta que se pretende preencher com
esta pesquisa. Não obstante, reitera-se que o mais relevante para o policiamento comunitário não seria a questão quantitativa, mas
a possibilidade de existência real de uma gestão participativa que oportunize a negociação entre o Estado e a sociedade civil.
Por se tratar de uma proposta que democratiza a gestão pública, condicionando-a ao processo de participação e discussão com vistas,
principalmente, à eficácia dos resultados do policiamento, constituindo-se como oportunidade da sociedade atuar e se integrar na
realização, fiscalização e no controle da gestão pública, sem dúvida que tal possibilidade se reveste de alto grau de importância para
a sociedade brasileira. Dessa forma, independente do lapso de tempo necessário e dos grandes esforços de ambos para uma relação
de confiança entre os organismos públicos e a sociedade civil, apresentamos a seguir uma abordagem inicial de como esse processo
está acontecendo na prática, no âmbito da PMBA.
2.3 O Sistema Policial Brasileiro e a Polícia Militar da Bahia
A formação do sistema policial brasileiro não ocorreu com o início da colonização, pois, de fato, só a partir do início do século XIX
surgiram os primeiros corpos de polícia formados para a manutenção da ordem pública. Com a Independência, a Constituição Política
do Império não previu a criação de corpos de polícia voltados para a segurança pública. Isso só ocorreu com a reforma prevista pela
Lei de 12 de agosto de 1834, estabelecendo a competência das Assembléias Legislativas Provinciais para “fixar sobre informações do
presidente da província a força policial respectiva” (BRASIL, 1984).
No caso da Polícia Militar da Bahia, a sua criação advém de um processo à parte e diferenciado anterior a 1831, decorrente dos
conflitos civis que aconteceram logo após a independência, já que os batalhões do Exército distribuídos pelo Brasil para manter a
ordem pública não foram suficientes. A continuidade dos conflitos sociais obrigou o Imperador Dom Pedro I a criar, por decreto,
corpos de polícia em comarcas específicas, dentre as quais, foi criado o 5º Corpo de Polícia na Bahia, em 17 de fevereiro de 1825,
como força pertencente à estrutura do Exército. A partir da República, passou a pertencer ao Estado da Bahia, mas sempre manteve
vinculação direta ou indireta ao Exército brasileiro (GOMES, 2002).
Desde a criação dos corpos de polícia, se constituiu uma polícia ostensiva como militar no Brasil, caracterizando esse modelo híbrido
de polícia, no qual tanto o caráter militar, quanto o policial se faziam presentes, compondo uma única organização (MUNIZ, 2001;
GOMES, 2002; RODRIGUES DA SILVA, 2011). O que se evidenciava não é apenas o caráter militar que se incorporava estabelecendo
o modelo híbrido em referência, inclusive na PMBA, mas a forma acentuada de isomorfismo aplicado ao modelo organizacional que
se consolidaria historicamente: “[...] a "militarização" das Polícias Militares foi muito além da assimilação do modelo organizacional
do Exército” (MUNIZ, 2001, p. 182). Na verdade, tal fenômeno promoveria uma predominância e perpetuação da cultura militar em
detrimento às demandas de ação policial e de mudanças necessárias que se desdobraram ao longo do tempo:
Diferente de outras instituições modernas tais como a Polícia Metropolitana de Londres e o Departamento de Polícia de Nova York,
criadas respectivamente em 1829 e 1845, as nossas Polícias Militares, em quase dois séculos de existência, nem sempre funcionaram
como organizações policiais propriamente ditas. Mesmo levando em consideração os distintos percursos históricos das PMs de cada
estado brasileiro, pode-se afirmar que, até os dias atuais, foram poucos os períodos em que, de fato, elas puderam atuar como
polícias urbanas e ostensivas. Tomando de empréstimo a fala crítica dos segmentos policiais identificados como "progressistas",
pode-se dizer que "as PMs foram muito mais uma corporação militar do que uma organização policial", sendo, ao longo de suas
histórias particulares, mais empregadas para os fins de segurança interna e de defesa nacional, do que para as funções de
segurança pública. (MUNIZ, 2001, p.179, grifo nosso).
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A cultura organizacional é entendida como um conjunto de simbologias compartilhadas pelos membros de uma determinada
organização, como padrão comum e referencial de comportamento, dinamizadas e condicionadas pelo meio social dialeticamente
construído ao longo da história (GEERTZ, 1989; LARAIA, 2001). Conforme conceituou Castro (1990), a cultura militar é composta por
um conjunto de características comuns que são historicamente conhecidas e que se perpetuam desde o surgimento do militarismo,
composta por valores, crenças, ritos, rituais, cerimônias, histórias, mitos, tabus, heróis, normas e procedimentos rígidos, perenes e
consolidados historicamente que compõem o ethos militar (CASTRO, 1990).
Apesar das tentativas e dos esforços de mudança ao longo do século XX, a PMBA perpetuou-se como organismo militar, inclusive
consolidada como força militar estadual341 prevista na Constituição Nacional de 1988 (BRASIL). Por isso, o processo de modernização
ao qual foi submetida a partir de 1997, mediante a implantação do policiamento comunitário, foi denominado pelos documentos
oficiais como uma transição da “militarização à comunitarização” ou “do policial militar ao policial cidadão”, com vistas a desenvolver
um perfil voltado para a interação com a sociedade (SÃO PAULO, 2010, p. 240):
As PM não tratam com o inimigo, mas com o cidadão, portanto exercem atividades sem a noção de batalha. Para isso, devem usar a
organização e a mobilidade como fatores de influência psicológica para evitarem o confronto e o fogo das armas.
Dessa forma, o Projeto Polícia Cidadã - PPCid (BAHIA, 1997) promoveu mudanças estruturais de grande monta, que perpassavam a
descentralização de funções, redefinição da estrutura hierárquica e organizacional, informatização dos processos, revisão da
formação humana, otimização da política salarial, aproximação da instituição da sociedade, e, por fim, melhora da atividade-fim de
prestação de serviços operacionais em segurança pública. Na estrutura organizacional, foram criadas unidades operacionais com
menor porte, as Companhias Independentes de Policiamento Comunitário (CIPM), vinculadas a jurisdições de bairros específicos, que
teriam na sua estrutura Conselhos Comunitários de Segurança, conforme segue:
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Figura 1: Nova estrutura organizacional-operacional da PMBA
Fonte: Bahia (2003, p.9).

Desenvolvido em três etapas descontínuas desde 1997, o processo de implantação do policiamento comunitário sofreu dificuldades
decorrentes de inadequações organizacionais, principalmente em função da cultura organizacional existente, o que foi registrado em
relatórios oficiais e estudos realizados (MARTINS, 2013). Sucederam-se, portanto, três fases descontínuas do processo de
implantação do policiamento comunitário no âmbito da PMBA, o que, para um melhor entendimento, foram sistematizadas da
seguinte forma:
Quadro 1 - Fases do Policiamento Comunitário na PMBA
Etapa

Período

Proposta

Fase Inicial
(Implantação)
Segunda Fase
(Retomada)

1997 a 2002

Terceira Fase
(Bases Comunitárias de
Segurança)

2008

Plano de Modernização da PMBA / UFBA (BRASIL, 1997);
Projeto Polícia Cidadã / PMBA (BAHIA, 1997).
Plano Nacional de Segurança Publica / SENASP (BRASIL, 2000);
Resumo Executivo do Projeto Polícia Cidadã - Procedimentos de Retomada / PMBA (BAHIA,
2003).
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania / SENASP/MJ (BRASIL,
2007);
Plano Diretor do Programa de Policiamento Comunitário / PMBA (BAHIA, 2008);
Plano Estadual de Polícia Comunitária / SSP-BA (BAHIA, 2011).

2003 a 2007

Fonte: Elaboração própria.

Atualmente o processo se desdobra sob a influência do PRONASCI (BRASIL, 2007), lançado pelo Ministério da Justiça, inclusive, com
o advento das Bases Comunitárias de Segurança (BCS). Tal programa desdobrou uma nova etapa do policiamento comunitário na
PMBA, que se pode denominar de terceira etapa, que vigora até os dias atuais. Vale salientar que, em função das dificuldades
encontradas, os gestores do processo ampliaram a proposta de educação continuada para mudança da cultura organizacional, que
só passou a dispor de uma maior ênfase na terceira etapa do PPCid, com o apoio, inclusive, da SENASP/PRONASCI.

3. UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS NUMA ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR: RESULTADOS E
CONCLUSÕES:

341“Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios”. (BRASIL, 1988, art. 42).
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Como principal elemento constitutivo do novo modelo de policiamento e de gestão participativa implantado no âmbito do processo
de modernização da PMBA, os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) seriam os responsáveis em viabilizar a participação
da sociedade civil. Para tanto, no bojo do PPCid (BAHIA, 1997), foi elaborado um Estatuto dos Conselhos Comunitários de Segurança,
que viria a consubstanciar o funcionamento desses órgãos participativos no âmbito da estrutura organizacional das CIPM, assim
definidos no Art. 1º:
[...] uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, da qual participam a comunidade, devidamente representada, e um
representante da unidade operacional responsável. Nas reuniões do conselho serão discutidos os principais problemas da
comunidade relativos à segurança pública, estabelecendo-se ações a serem adotadas para solução e prioridades de execução. Isso
permite à comunidade participar do planejamento do serviço policial que lhe será prestado, ao tempo em que permite também à
unidade operacional atender de forma mais personalizada aquela comunidade. (BAHIA, 1997).
Salienta-se também a funcionalidade prevista no Art. 1º, parágrafo único: “[...] coordenar a participação dos segmentos organizados
da sociedade na elaboração, execução e controle das atividades de segurança pública” (BAHIA, 1997). Da mesma forma, frente às
dificuldades que a proposta de modernização já previa encontrar no âmbito organizacional, o Estatuto chega a estabelecer também
no Art. 2º, Inciso V, a seguinte missão para os Conselhos: “Quebrar a resistência interna da Corporação, no particular da implantação
de uma mentalidade gerencial mais moderna e de maior dinamicidade nos serviços de polícia ostensiva preventiva” (BAHIA, 1997).
Tendo em vista as dificuldades na implantação e na efetivação dos CONSEG, mesmo sendo de responsabilidade da sociedade civil,
foi criada também na estrutura da PMBA, uma seção específica para fomentar a implantação dos Conselhos, que elaborou cartilhas
de orientação e outras medidas para a instalação e funcionamento dos mesmos. Apesar da iniciativa frente às dificuldades
encontradas e relatadas na implantação, a PMBA apresentou em relatório oficial as principais ações realizadas até o ano de 2011
(BAHIA, 2011):
(i) Apoio aos segmentos sociais na formação de Conselhos Comunitários de Segurança Pública, aumentando significativamente o
número de Conselhos no âmbito do Estado da Bahia;
(ii) Desenvolvimento de ações e trabalhos que consolidaram a polícia comunitária frente a existência dos CONSEG;
(iii) Desenvolvimento, coordenação, implantação, acompanhamento e avaliação dos CONSEG em parceria com a SENASP, com a
realização de cursos, palestras, seminários e demais ações voltados às formações humana e comunitária;
(iv) Desenvolvimento de uma relação de referência constante com todos os Conselhos Comunitários, fomentando sua atividade e
incentivando-a;
(v) Participação em todas as iniciativas e atividades dos CONSEG e das comunidades que tiveram relação com aspectos de segurança
pública.
No que concerne a implantação e funcionamento dos CONSEG, em meados do ano de 2010, a Federação dos Conselhos Comunitários
de Segurança Pública do Estado da Bahia (FECCSPEB) apresentou os dados constantes no Quadro 2, porém, de antemão, foram
considerados excessivos pela PMBA (BAHIA, 2011). Segundo FECCSPEB, o critério de existência baseia-se apenas na ata de abertura,
sem maiores formalidades qualitativas referentes ao funcionamento efetivo dos mesmos e a sua participação no cotidiano das CIPM,
conforme previa o Estatuto (BAHIA, 1997):
Quadro 2 – CONSEG vinculados a FECCSPEB
1
2
3

CONSELHOS FORMADOS CAPITAL
CONSELHOS FORMADOS RMS
CONSELHOS FORMADOS INTERIOR
TOTAL
Fonte: FECCSPEB, 2010.

38
18
156
212

O levantamento inicial realizado pelo PMBA até maio de 2010, também denota um número bastante elevado de CONSEG, conforme
Quadro 3, no qual os critérios utilizados também consideravam apenas o ato de criação, sem observar as condições de funcionamento
e participação consideradas pelos relatórios da época (BAHIA, 2010):
Quadro 3 – CONSEGS conforme levantamento do PMBA até 2010
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
1
ATIVOS
2
DESATIVADOS
3
SEM TELEFONE DE CONTATO
TOTAL
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR
1
ATIVOS
2
DESATIVADOS
3
SEM TELEFONES DE CONTATO
4
EM FASE DE REATIVAÇÃO
TOTAL
RESULTADO GERAL
1
ATIVOS
2
DESATIVADOS
3
SEM TELEFONES DE CONTATO
4
EM FASE DE REATIVAÇÃO
TOTAL

21
2
11
34
43
22
44
3
112
64
24
55
3
146Fonte: Bahia (2010).

As contradições se consolidariam na continuidade das abordagens realizadas. Por exemplo, no texto do relatório do PMBA sobre a
existência dos CONSEG, observa-se: “Informamos também a V.Sª que a informação recebida dos Presidentes dos Conselhos
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Comunitários de Segurança Pública que se encontram `Ativos` é que a grande maioria está funcionando precariamente.” (BAHIA,
2010, p. 1). Tendo em vista o exposto, novo levantamento com data final de 17 de agosto de 2011 foi realizado pela PMBA, agora
considerando dados encaminhados por todas as Companhias Independentes de Policiamento Comunitário, em relação aos CONSEG,
respectivamente vinculados a elas. Nesse caso, os critérios foram revestidos de maiores exigências qualitativas, tais como:
(i) Participação regular em reuniões dos Conselhos;
(ii) Conhecimento sobre as demandas de segurança;
(iii) Conhecimento sobre a estatística policial;
(iv) Efetiva participação na tomada de decisões;
(v) Busca conjunta de soluções;
(vi) Sentimento de importância na tomada de decisões;
(vii) Representatividade política na busca de apoio para a ação policial;
(viii) Intermediação política na busca de soluções para problemas e limitações na logística operacional;
(ix) Mediação entre a comunidade e o Comando Operacional;
(x) Mediação de conflitos.
O resultado do levantamento diminuiu acentuadamente o número de Conselhos Comunitários de Segurança que poderiam ser
considerados implantados e em funcionamento, conforme Quadro 4:
Quadro 4 – CONSEG conforme levantamento do PMBA em 2011
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
1
ATIVOS
2
DESATIVADOS
3
EM FASE DE REATIVAÇÃO
4
EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
TOTAL
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR
1
ATIVOS
2
DESATIVADOS
3
EM FASE DE REATIVAÇÃO
4
EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
TOTAL
RESULTADO GERAL
1
ATIVO
2
INATIVO
3
EM FASE DE REATIVAÇÃO
4
EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
TOTAL
Fonte: Bahia (2011).

20
06
01
03
30
38
12
00
09
59
58
18
01
02
89

Dessa forma, num primeiro momento, tanto o levantamento inicial da FECCSPEB (2010) considerava a existência de 212 (duzentos e
doze) Conselhos vinculados a ela, quanto a PMBA (BAHIA, 2010) considerava a existência de 146 (cento e quarenta e seis) Conselhos.
Por conseguinte, o levantamento final com critérios de funcionamento efetivos da PMBA (BAHIA, 2011), concluiu quanto a existência
apenas de 58 Conselhos ativos, o que denota que o número de Conselhos tende a diminuir à medida que aumentem os critérios de
análise quanto ao seu funcionamento efetivo, conforme segue no Quadro 5:
Quadro 5 – Distribuição de dados referente a existência dos CONSEG
Levantamento inicial da FECCSPEB
(2010)
212 CONSEG
----Fonte: Elaboração própria.

Levantamento Inicial da PMBA (2010)
146 CONSEG
Decréscimo de 32 %

Levantamento da PMBA com critérios de funcionamento
efetivo (2011)
58 CONSEG
Decréscimo de 60 %

Tal conclusão, associada a análise das Atas e demais documentos que registram atividades realizadas (BAHIA, 2010; MARTINS, 2013),
levou a constatação de que a precariedade de funcionamento da maioria dos Conselhos era efetiva, principalmente quanto a
implantação e participação dos mesmos, o que foi citado constantemente nos relatórios da PMBA. Tal perspectiva denotou, inclusive,
que havia uma resistência interna muito acentuada na PMBA a existência e participação da sociedade civil, principalmente
considerando esta como um organismo estranho ao cotidiano profissional do “quartel”!
Portanto, os problemas citados confirmaram que a situação dos Conselhos era caracterizada por deficiências na estrutura física,
quando esta existia...., ausência de registros formais que expressassem a participação da sociedade civil na tomada de decisões no
âmbito da gestão pública, e a inexistência de Atas e outras burocracias afetas a um cotidiano de trabalho regular, principalmente no
que toca ao funcionamento efetivo dos CONSEG. Vale salientar que os documentos e relatórios internos (BAHIA, 2010) e às análises
realizadas (MARTINS, 2013) acusaram como problema principal a resistência tanto dos integrantes da PMBA, quanto da sociedade
civil, a coexistência de ambos em espaço comum para a gestão pública, denotando uma rejeição mútua a gestão participativa,
inviabilizando a proposta em análise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com base no estudo teórico e documental e na abordagem empírica por meio de estudo de caso, foi possível concluir o seguinte que
o vínculo histórico da PMBA com o Exército brasileiro inseriu e manteve o ethos militar vivo e ativo, constituindo um contexto
organizacional desfavorável para a inserção e funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança e, consequentemente, a
gestão participativa. Vale salientar que o PPCid (BAHIA, 1997) indicava como aspecto fundamental a superação das características
organizacionais militares e funcionais públicas para se efetivar a transição em prol de um novo perfil comunitário, caracterizado pela
participação social viabilizada pelos CONSEG, conforme, inclusive, foi citado na proposta de Estatuto para os Conselhos, no Art. 2º,
Inciso V, no sentido de “quebrar a resistência interna da Corporação, no particular da implantação de uma mentalidade gerencial
mais moderna e de maior dinamicidade nos serviços de polícia ostensiva preventiva” (BAHIA, 1997). Entretanto, a análise do processo
de modernização, frente ao contexto organizacional, evidencia que o nível de percepção do PPCid do quanto seria necessário para
efetivar a inserção e funcionamento dos CONSEG foi superficial, pois, apesar de remeter a questão da cultura organizacional, o
projeto não apresentava um planejamento de ações diante da complexidade de uma mudança organizacional que demanda
alterações na cultura de uma organização.
Justamente por isso, as ações propostas não poderiam se restringir apenas a medidas administrativas e conjunturais no âmbito dos
procedimentos internos, sem um maior direcionamento a alterar o esquema de valores organizacionais, que viriam a orientar as
novas relações internas e externas, além do que seriam decisivos para a efetivação da proposta in lide. Ficou evidenciado, então, que
a mudança em torno de uma participação social efetiva através dos CONSEG demandava ações que excediam à proposta de realizar
apenas alterações nas estruturas organizacionais da PMBA, tais como algumas corporações erroneamente também se limitaram a
fazer, fato corroborado por Skolnick e Bayley (2002, p. 71): “se os executivos da polícia estiverem pensando na realização de uma
mudança em direção ao policiamento comunitário, há muito mais coisas envolvidas além da reestruturação de um organograma”.
Sem as mudanças necessárias, os conflitos decorrentes da inserção de gestão participativa, da partilha do poder, de novas formas de
participação, de um modelo de administração gerencial e da inserção de Conselhos Comunitários no organograma de órgãos públicos,
que já haviam sido citados na literatura sobre tema e confirmados em alguns poucos estudos de caso no Brasil, se apresentaram
também no caso dos CONSEG da PMBA.
Se confirmou, então, que os Conselhos Comunitários de Segurança - criados para viabilizar o processo de aproximação entre a polícia
e a sociedade na PMBA - não foram efetivados, ou mesmo, não funcionaram de forma plena. Na verdade, foram potencializadas as
divergências, já que o modelo organizacional no qual foram inseridos ainda se constituiu como “inadequado e inóspito”; ademais, a
sociedade civil não estava plenamente preparada para uma integração participativa com uma organização que, historicamente, atuou
na repressão social, dentre outras dissonâncias. Como foi dito, só a gestão da mudança com as ações propícias viabilizariam o sucesso
do quanto proposto, inclusive, um processo de aprendizagem contínuo, frente ao preparo e à capacitação do homem para lidar e
interagir com uma nova realidade organizacional.
A título propositivo, no que se refere aos elementos decorrentes da cultura organizacional da corporação, a formação humana, a
educação continuada e as ações motivacionais são os principais fatores de propensão rumo à renovação dos valores organizacionais.
Essas ações estratégias precisam ser desencadeadas frente à revisão do esquema axiológico da PMBA, com vistas a estabelecer novos
elementos simbólicos os quais possam substituir aqueles que se constituíram obstáculos à proposta de implantação dos Conselhos
Comunitários de Segurança. Diante das limitações deste estudo e das restrições de acesso à organização militar e aos seus
integrantes, da insipiência teórica do tema aplicado ao militarismo, das constatações concernentes à interface entre a cultura
organizacional e o processo de modernização, torna-se relevante a sugestão de novas investigações, tomando como base os
resultados aqui apresentados.
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ABSTRACT
The sovereign debt crisis, which hit Europe as a consequence of the 2008 crisis, had a very clear geographical delimitation, having
affected mainly the southern economies. This fact rekindles the debate on the relationship between heterogeneous economic spaces,
particularly regarding to the perspectives for reaching the balanced growth and reducing regional disparities in the context of an
increasing process of financialization of the world economy. The aim of this study is to analyze the role of the banking system in the
definition of the regional particularities of the crisis in the Eurozone. The analysis is based on the hypothesis that assets located or
issued in peripheral regions/countries are subjected to a relatively higher liquidity preference, with negative effects on the pace of
investment and, consequently, on the level of the regional economic growth. The methodology consists in a structural analysis
balance sheet based. Specifically, banks are sorted out into classes of specialization and size and, afterwards, a cluster analysis, for
the periods before and after the 2008 crisis, are carried out in order to identify eventual differences in the balance sheets according
to the respective classification. Doing so, it is expected to find evidence of a distinct behavior of banks, which could be assigned to
the geographical space, as well as to contribute for the debate about the need for a monetary policy with regional concerns.
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RESUMO
A regulação ex-post do endividamento subnacional assegura o tratamento das situações de desequilíbrio financeiro. No caso dos
municípios portugueses, a Lei das Finanças Locais de 2013 (Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro) e o Fundo de Apoio Municipal (Lei n.º
53/2014, de 25 de agosto) representam um novo paradigma na recuperação financeira municipal face ao quadro regulamentar
anterior, ainda que na continuidade de uma solução do tipo administrativo. Neste artigo apresentamos os mecanismos de
recuperação financeira no caso dos municípios portugueses, refletindo sobre a adequação dos mesmos à especificidade dos governos
subnacionais, em geral, e dos municípios portugueses, em particular. O caso português é também comparado com as práticas de
vários países. É dado destaque ao papel assumido pelo Estado na resolução das situações de desequilíbrio financeiro e para as
vantagens de uma solução do tipo administrativo, como é o caso português, em detrimento de uma solução do tipo judicial.
Palavras-chave: desequilíbrio financeiro, governos locais, regulação ex-post do endividamento subnacional

SUBNATIONAL FINANCIAL RECOVERY PROGRAMS: A COMPARATIVE REFLECTION ON THE EXPERIENCE OF PORTUGUESE
MUNICIPALITIES
ABSTRACT
Ex-post subnational borrowing regulation serves to restore subnational financial sustainability in case of financial distress. The
regulatory framework for municipal financial recovery principles laid down in the new Local Finance Law (Law n. 73/2013, september
3). For the situations of severe financial distress was created a subnational rescue fund, the Municipal Support Fund (Law n.º 53/2014,
august, 25) based in the solidarity among municipalities in financial recovery efforts. In this paper we pay particular attention to the
principles that underpin municipal financial recovery programs, in general, and for Portuguese municipalities, in particular. We
compare ex-post subnational borrowing regulations used in the international experience, namely with respect to state role in
assisting subnational governments in times of financial distress, and to the benefits of an administrative solution, compared to a
judicial one.
Keywords: ex-post borrowing regulation, local governments, financial distress

1. INTRODUÇÃO
A crise financeira dos governos subnacionais é um fenómeno universal, relatado para a generalidade dos países, e que tem levado
diversos governos centrais a adotarem enquadramentos regulamentares orientados para a prevenção e recuperação das autoridades
locais e regionais com dificuldades financeiras (Conselho da Europa, 2002; Kimhi, 2008 e 2010; Liu e Waibel, 2008; Schwarcz, 2002).
As respostas institucionais e processuais para lidar com as dificuldades financeiras dos governos subnacionais aumentam o custo do
incumprimento das regras orçamentais definidas ex-ante, logo, reforçam a eficácia das regras preventivas. (Ahmad et al., 2005; Liu e
Waibel, 2008). A questão do reforço da eficácia das regras orçamentais definidas ex-ante (que definem as finalidades, formas e limites
do endividamento) é particularmente relevante no caso dos governos subnacionais, em que os riscos de indisciplina orçamental são
naturalmente acrescidos pelo facto de não poderem falir como uma empresa privada e pelo imperativo de garantir a continuidade
da oferta de bens e serviços públicos essenciais que são da sua competência, independentemente da respetiva situação financeira.
Estas especificidades dos governos subnacionais potenciam o que a literatura designa por restrição orçamental fraca (soft budget
constraint) e que não é mais do que a expectativa de que um nível de governo superior intervirá em caso de dificuldades financeiras,
assegurando a necessária assistência financeira (bailout), de forma mais ou menos explícita (Inman, 2003; Kornai et al, 2003; Rodden
et al, 2003). Nestes casos o risco de níveis de endividamento insustentáveis é acentuado, mas pode ser mitigado por uma regulação
adequada do endividamento subnacional, que contemple não só as restrições ex-ante ao endividamento, mas também os
procedimentos ex-post para lidar com as situações de desequilíbrio financeiro, que por princípio não envolvam a ajuda financeira do
governo central.
A definição e aplicação dos mecanismos de recuperação financeira dos governos subancionais é uma questão sensível, condicionada
em grande parte por questões de índole social e política. Logo à partida, há que atender ao facto de o ajustamento orçamental dos
governos subnacionais ser qualitativamente diferente da análise a nível nacional. Várias políticas que afetam a qualidade das finanças
públicas dos governos subnacionais são em grande medida estabelecidas pelo governo central. Falamos em concreto da atribuição
crescente de competências aos governos subnacionais na provisão de bens e serviços públicos, normalmente desfasada da
descentralização dos impostos e dependente de num modelo de financiamento assente em transferências. As restrições legais
existentes que limitam de forma considerável a capacidade de aumentar as receitas locais através de impostos, e a pouca flexibilidade
no ajustamento de certas categorias de despesas, como as despesas com pessoal, limitam consideravelmente a capacidade de
ajustamento da política orçamental dos governos subnacionais. Depois, há que assegurar o necessário equilíbrio entre a autonomia
local e a sujeição dos governos locais a programas de ajustamento orçamental, no âmbito dos quais são tomadas medidas exigentes
do lado das despesas e das receitas. As restrições à autonomia de gestão dos governos locais devem estar previstas na lei, baseadas
em critérios objetivos e quantificáveis, de modo a serem respeitados os princípios de equidade e transparência, e serem evitadas
restrições ineficazes, arbitrárias ou baseadas em critérios políticos. As restrições impostas não devem ter um caráter permanente, e
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devem substituir apenas o tempo necessário para assegurar a recuperação da solvabilidade financeira dos governos locais. Por
princípio, os órgãos eleitos localmente devem ser os responsáveis pela elaboração dos programas de ajustamento municipal e
responsáveis pela sua implementação, sem a intervenção direta na gestão por parte de entidades externas. Não menos relevante é
a questão da partilha do risco de incumprimento e de quem deve internalizar os custos de um programa de ajustamento orçamental
que assegure a recuperação da solvabilidade financeira do município e previna a reincidência de um cenário de crise financeira. Todas
estas questões assumem especial relevância quando as situações de desequilíbrio financeiro são o o resultado de desequilíbrios
financeiros estruturais, que uma simples reestruturação da dívida não resolverá.

2. PRINCIPIOS TRANSVERSAIS NA REGULAÇÃO DOS MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS GOVERNOS SUBNACIONAIS
A resposta dos níveis superiores de governo às situações de desequilíbrio financeiro dos governos subnacionais são variadas e
dependem não só das causas em concreto do desequilíbrio financeiro, mas também do contexto social, político e cultural de cada
país. No entanto, alguns princípios fundamentais podem ser considerados como transversais e unificadores, servindo como
orientadores na regulamentação dos mecanismos de recuperação financeira dos governos subnacionais.
2.1 No que respeita aos objetivos da regulação
Os objetivos da regulação das dificuldades financeiras dos governos subnacionais colocam-se essencialmente a quatro níveis Liu e
Waibel (2008 e 2010):


Clarificar as regras para de recuperação financeira dos governos subnacionais, em princípio sem a ajuda financeira dos
níveis superiores de governo. Esta é uma condição sine qua non para uma restrição orçamental forte (hard budget
constraint) dos governos subnacionais e para o reforço do efeito preventivo e dissuasivo da regulação ex-ante contra o
endividamento excessivo, porque credibiliza o compromisso de que a dívida de um nível inferior do governo não será
assumida pelo governo central (no bailout). Na perspectiva dos credores, a clarificação das soluções disponíveis em caso
de incumprimento também é importante. Primeiro, porque a regulação jurídica da insolvência dos governos subnacionais
é dominada por um conflito de interesses antagónicos: a manutenção da provisão de serviços públicos essenciais contra a
protecção dos direitos patrimoniais dos credores. As medidas prosseguidas devem garantir o equilíbrio entre os interesses
do devedor (e dos munícipes) e dos credores, permitindo resolver de forma equitativa este conflito. Segundo, porque a
regulação protege o credor do risco moral por parte do governo subnacional devedor, quando este favorece indevidamente
certos credores, com os quais fixa determinados acordos de pagamento, em detrimento dos demais credores;



Assegurar a manutenção da provisão de serviços públicos essenciais às populações, que deve ser assegurada mesmo que
a jurisdição passe por graves dificuldades financeiras. Os constituintes de cada jurisdição têm o direito de usufruir dos
serviços públicos essenciais em quantidade e qualidade, e esse direito persiste apesar de uma crise financeira local;



Resolver os conflitos de interesses entre credores e devedores, e entre credores, através de um plano de reestruturação
colectiva das dívidas, que pode passar pelo alongamento da maturidade dos empréstimos, perdão de juros, negociação de
spreads ou mesmo perdas de capital. A renegociação das dívidas com os credores pode tornar-se uma tarefa
particularmente difícil em virtude da ausência de coordenação entre os mesmos. Este problema surge porque nenhum
credor tem, isoladamente, incentivo para aceitar uma redução no valor dos seus direitos. Na expetativa de que os demais
aceitem tal redução, cada credor individualmente decide não participar da renegociação da dívida (hold out) se beneficiar
da redução da dívida detida pelos outros. As dificuldades na renegociação das dívidas é uma questão tanto mais premente
quanto mais importante for o mercado de títulos subnacionais. Se é relativamente fácil reunir e negociar com número
razoável de credores bancários e fornecedores (que mantêm relações de longo prazo com as jurisdições), a negociação
com um grande número de credores obrigacionistas (credores “abstractos”) torna-se problemática. Neste contexto,
negociações individuais e ad hoc com os credores são dispendiosas, impraticáveis e prejudiciais para os interesses da
maioria. A regulação dos mecanismos de recuperação financeira deve assim permitir que um governo subnacional com
dificuldades financeiras faça uma reestruturação das suas dívidas, evitando as tentativas de negociação individuais e
descoordenadas com os credores;



Assegurar a recuperação da solvabilidade financeira dos governos subnacionais. A recuperação financeira da jurisdição é
do interesse da própria, de modo a garantir o cumprimento das respectivas competências, mas também do interesse
colectivo dos credores, que com maior probabilidade não terão perdas de capital. Tendo em conta a assimetria de
informações que normalmente existe na relação entre o nível de governo superior e um governo subnacional, os planos de
recuperação financeira devem envolver activamente as jurisdições nesse processo. A fim de serem confrontados com as
suas responsabilidades, as medidas de ajustamento orçamental devem compreender obrigações por parte dos governos
subnacionais no campo da redução de despesas e do aumento de impostos. É importante que os planos de recuperação
financeira não se limitem à vertente financeira, isto é, a componente económica, única forma de garantir a sustentabilidade
financeira da jurisdição a longo prazo, não deve ser descurada.

2.2 No que respeita à atuação das autoridades centrais
A Recomendação Rec (2004)1 do Comité de Ministros do Conselho da Europa aos Estados-membros sobre a Gestão Financeira e
Orçamental aos níveis local e regional (Conselho da Europa, 2009: 227-258) traça as linhas directrizes para as autoridades centrais
no que respeita à recuperação das autarquias em dificuldades financeiras. O enquadramento dado a esta questão reparte-se por
duas vertentes, a da monitorização da situação financeira e a do tratamento das dificuldades financeiras dos governos subnacionais
(Quadro 1).
Quadro 1: Princípios orientadores do Conselho da Europa para o tratamento das dificuldades financeiras das autarquias locais e
regionais dos Estados-membros
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“O Estado ou a autoridade de tutela deveriam estabelecer procedimentos de acompanhamento da situação financeira das autarquias
locais e regionais, recolhendo informações financeiras e tornando-as públicas. Estas informações deveriam permitir aos cidadãos, às
autarquias locais e regionais e ao governo conhecerem a situação financeira de uma autarquia, compará-la com outras autarquias
com características similares e tomar, se necessário e em conformidade com a lei, as medidas adequadas destinadas a evitar o
aparecimento de qualquer situação de dificuldade financeira” (Parágrafo 36 da Rec (2004)1)

“Deveriam existir procedimentos que permitissem às autarquias locais e regionais regular uma crise financeira localizada e
momentânea sem recorrer à ajuda do Estado ou à autoridade imediatamente superior. Estes procedimentos poderiam ser
estabelecidos, por exemplo, no quadro de um código de falências e de insolvência das autarquias territoriais.” (Parágrafo 37 da Rec
(2004)1)

“O Estado ou a autoridade de tutela deveriam estabelecer e respeitar normas claras de intervenção a favor das autarquias locais e
regionais em dificuldade financeira.” (Parágrafo 38 da Rec (2004)1)

“As regras de intervenção deveriam ter por objectivo facilitar a recuperação da situação financeira da autarquia local e regional em
causa, responsabilizando os seus eleitos e quadros. Deveriam existir disposições para desencorajar e evitar o aparecimento de efeitos
perversos como o costume de recorrer às ajudas, a imprudência na gestão financeira ou a concorrência entre autarquias para obter
ajudas do Estado.” (Parágrafo 39 da Rec (2004)1)

“As autoridades centrais deveriam prever recursos financeiros especiais para ajudar as autarquias locais e regionais em situação de
emergência, ou vítimas de catástrofes naturais ou ainda afectadas por uma situação de declínio económico brutal”. (Parágrafo 41 da
Rec (2004)1)
Fonte: Lobo, Flora (2013: 185)

No que respeita à monitorização da situação financeira, a tónica é posta no papel ativo que o Estado deve ter na recolha e tratamento
da informação financeira das autarquias locais (cf. Parágrafo 36 da Recomendação). Para alem da questão da prevenção das
dificuldades financeiras, a monitorização da situação financeira dos governos locais é necessária para a resolução do problema de
assimetria de informação entre governo central e governos locais, facilitando a identificação dos casos legítimos de ajuda financeira
às jurisdições em dificuldades financeiras.
No que respeita à recuperação da solvabilidade financeira, o documento em causa põe a tónica na necessidade de um
enquadramento regulamentar das dificuldades financeiras dos governos locais e regionais, de natureza administrativa ou judicial,
que por regra ou mesmo nunca envolva a ajuda financeira de um nível de governo superior, e que assegure o tratamento e a
recuperação da situação financeira dos mesmos, através de um plano de ajustamento orçamental que obrigue a uma contribuição
financeira e compromissos por parte da própria jurisdição (cf. Parágrafos 37, 38, e 39).
A opção por uma lei de insolvências para lidar com as dificuldades financeiras dos governos locais e regionais é admitida no contexto
em que as autarquias locais se confrontem com dificuldades financeiras impossíveis de regular por meios locais, ainda que tenham
toda a liberdade de manobra no que diz respeito à fiscalidade local (Conselho da Europa, 2002). No entanto, e sob circunstâncias
especiais, a intervenção do nível de governo superior pode passar pela ajuda financeira às autoridades locais e regionais (cf.Parágrafo
41).
2.3 No que respeita às diferenças entre uma solução do tipo administrativo e uma solução do tipo judicial
A regulação das dificuldades financeiras dos governos subnacionais reparte-se por duas abordagens: a abordagem administrativa e
a abordagem judicial. Uma solução do tipo mista também é possível. (Canuto e Liu, 2013). A escolha da natureza dos mecanismos de
recuperação financeira varia de país para país, dependendo de fatores de natureza política e económica, e também do contexto que
impulsionou este tipo de regulação. Na Hungria a abordagem é a judicial, motivada pela necessidade de neutralizar a pressão politica
para resgatar os municípios insolventes. No Brasil, o enquadramento regulamentar das situações de insolvência dos governos
subnacionais é do tipo administrativo. Na Africa do Sul, a solução é híbrida, com uma primeira intervenção junto dos municípios do
tipo administrativa, seguida da intervenção judicial se a situação de ruptura financeira se deteriorar e conduzir à incapacidade para
cumprir com os compromissos da dívida. Nos Estados Unidos existem as duas abordagens, a administrativa e a judicial. A solução do
tipo judicial tem as suas origens numa lei de 1937, implementada para responder ao incumprimento generalizado dos municípios na
Grande Depressão dos anos 1930.
Estes dois mecanismos de recuperação financeira representam uma abordagem diferente do problema das dificuldades financeiras
dos governos subnacionais, e colocam o ónus da crise sobre uma entidade diferente (Liu e Waibel, 2008, 2010). De facto, como e por
quem é partilhado o risco de insolvabilidade de um governo subnacional é a marca distintiva das duas soluções. No caso da
abordagem judicial, uma parte do risco de incumprimento do governo subnacional é imputada aos seus credores, através do perdão
de dívidas. Numa solução de cariz administrativa, o custo do desequilíbrio financeiro é suportado pelos constituintes da jurisdição,
no âmbito da adopção de medidas de ajustamento orçamental. Neste sentido, o tipo de reestruturação da dívida previsto para cada
um dos casos é diferente. Na abordagem judicial, está em causa o perdão das dívidas (debt discharge), que deve ser justo e equitativo.
Na abordagem administrativa, o foco da intervenção está no desenho e implementação de um plano de reestruturação da dívida dos
governos subnacionais sem perdas de capital para os detentores da dívida, passando, por exemplo, pela consolidação das dívidas e
pelo alongamento das maturidades dos empréstimos.
No âmbito de uma abordagem de natureza administrativa, as possíveis soluções para a recuperação da sustentabilidade financeira
de uma jurisdição distinguem-se conforme o grau de interferência de um nível de governo superior na autonomia da gestão da
política orçamental dos governos subnacionais. Os planos de ajustamento orçamental aplicados aos governos subnacionais
especificam as medidas a adoptar nos domínios das receitas e despesas, em contrapartida de programas de reestruturação da dívida,
e estão previamente definidas na lei que regula as finanças dos governos locais, ou então são negociados ad hoc. Mas pode também
estar prevista uma solução mais extrema, que passe pela administração temporária das finanças subnacionais por um organismo que
reporte a esse mesmo nível de governo superior, e que assume a responsabilidade política directa por muitos dos aspectos da gestão
orçamental local.

2.4 No que respeita às diferenças entre a insolvência das empresas e a insolvência de um governo subnacional
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Ao admitir-se uma solução do tipo judicial, ainda que exclusivamente para os casos mais graves de desequilíbrio, em que a
recuperação da sustentabilidade financeira do município obrigue a um perdão de dívidas, é necessário providenciar uma solução
específica, que atente às diferenças entre a insolvência das empresas e a insolvência de um governo subnacional.
As diferenças entre o tratamento da insolvência dos governos subnacionais e de uma empresa privada fazem-se sentir
essencialmente a 3 níveis (Liu e Waibel, 2008 e 2010). Primeiro, enquanto que uma empresa pode ser liquidada, um governo
subnacional não o pode ser. Segundo, quando uma empresa privada é declarada insolvente, todos os activos são potencialmente
objecto de penhora. No âmbito dos governos subnacionais, mesmo que os credores recebam uma sentença em tribunal favorável
contra uma jurisdição, a capacidade dos credores para penhorar os activos dos governos subnacionais é fortemente restringida, de
forma a assegurar a continuidade na provisão de serviços públicos essenciais às populações. Terceiro, enquanto que a declaração de
insolvência de uma empresa privada tem como finalidade a liquidação do património e a repartição do produto obtido pelos credores,
no caso dos governos subnacionais o objectivo da regulação é a recuperação da solvabilidade financeira das jurisdições e não a
liquidação dos activos.
Em conclusão, é da maior importância que a regulação dos mecanismos de recuperação financeira dos governos locais e regionais
assegure o equilíbrio entre a necessidade de cumprir com a provisão de bens públicos essenciais e o respeito pelos direitos dos
credores privados.

3. EXPERIÊNCIAS COMPARADAS
A solvabilidade financeira dos governos subnacionais é um assunto debatido ao nível do Conselho da Europa. O relatório Recovery of
Local and Regional Authorities in Financial Difficulties (Conselho da Europa, 2002), dá a conhecer os resultados de um inquérito aos
Estados-membros do Conselho da Europa. O relatório conclui que a maioria dos governos centrais faz uso de outros instrumentos
que não a ajuda financeira para lidar com as dificuldades financeiras dos governos locais. A situação mais frequente é aquela em que
o governo central exige à autoridade local um plano de recuperação da situação financeira e que ela própria contribua para a
resolução das suas dificuldades financeiras. Na grande maioria dos países, as autoridades locais não podem ser declaradas insolventes
(em apenas 5 países as autoridades locais podem ser declaradas insolventes, e apenas em 2 destes 5 países o enquadramento legal
especifica os procedimentos de insolvência). A insolvência não é, assim, uma opção que os Estados-membros considerem ser a mais
adequada para lidar com as dificuldades financeiras dos governos locais.
O mesmo relatório (Conselho da Europa, 2002), compila vários estudos de casos de governos subnacionais de Estados-membros do
Conselho da Europa que, estando com dificuldades financeiras, solicitaram a assistência financeira do governo central dos respectivos
países. O relatório relaciona directamente a questão das dificuldades financeiras dos governos locais com causas que correspondem,
no essencial, a dois tipos de causas: factores para além do controle dos governos locais (por exemplo, desastres naturais, declínio da
actividade económica) e decisões da responsabilidade dos governos locais (por exemplo, envolvimento em negócios da esfera
privada, decisões politicas de mérito duvidoso, incapacidade de reduzir as despesas em resposta ao decréscimo das receitas).
Cordes et al. (2015) estuda 16 episódios de crises financeiras em governos subnacionais de federações entre 1975 e 2012 (Argentina,
Austrália, Brasil, Alemanha, Índia, México, Espanha, África do Sul e Estados Unidos). As principais conclusões deste estudo podem ser
assim sintetizadas:


Os casos de reestruturação da dívida são pontuais, envolvendo pequenas jurisdições (municípios) ou casos em que a própria
dívida do governo federal é restruturada;



Os mecanismos de resolição das crises financeiras previamente definidos são raros, com excepção da solução judicial no
caso dos Estados Unidos. (Chapter 9 of the US Bankruptcy Act (Chapter 9), recentemente utilizada no caso de Jefferson
County (Alabama, 2011), San Bernardino (Califórnia, 2012) e Detroit (Michigan, 2013).



Na grande maioria dos casos a resolução das crises financeiras subnacionais envolveu a ajuda central, na forma de
garantias, empréstimos ou transferências. A ajuda foi acompanhada por restrições à autonomia orçamental subnacional,
reforçadas por sanções de natureza administrativa ou financeira em caso de incumprimento dos planos de ajustamento
orçamental.



Em casos pontuais (Cidade de Nova Iorque em 1975, Distrito de Columbia em1996, e em algumas entidades na África do
Sul em 2011-12) os empréstimos federais foram acompanhados por controlos administrativos diretos sobre a gestão
orçamental destas entidades.

Em alguns Estados da Alemanha, a resposta às situações de endividamento excessivo dos governos locais passa, desde 2010, por um
fundo mutualizado (bailout fund) , participado na maior parte dos casos pelas entidades locais, a que estas podem recorrer em caso
de dificuldades financeiras (Heinelt e Stolzenberg, 2014). O objetivo prioritário deste tipo de fundo é a redução do endividamento (a
curto prazo e/ou a longo prazo) e/ou a eliminação dos défices anuais. O acesso ao financiamento está condicionado a um programa
de ajustamento orçamental cujo cumprimento é monotorizado.
Na Hungria a solução é do tipo judicial [Municipal Debt Adjustment Law (Law XXV, 1996) ], tendo influenciado Influenciou legislação
similar na Estónia, Letónia, e Roménia na primeira metade da década de 2000. Este abordagem foi a resposta às pressões de bailout,
quer por parte dos credores (os bancos não avaliavam o risco de crédito dos municípios por assumirem a intervenção do governo
central), quer por parte dos municípios (sem restrições, contratualizavam empréstimos de MLP para financiar os défices operacionais
de curto prazo). O poder do tribunal neste processo é substancial: é constituída uma comissão (Debt Comittee) presidida por um
administrador judicial (financial trustee) nomeado pelo tribunal, cuja tarefa principal consiste em elaborar o plano de reestruturação
das dívidas, que será apresentado aos credores, e que será aprovado pelo tribunal. As medidas de ajustamento orçamental impostas
em troca da reestruturação da dívida podem ser substanciais e dependem do administrador judicial.
Nos Estados Unidos, a solução judicial (Chapter 9 of the US Bankruptcy Act) tem origem numa lei de 1937, implementada para
responder ao incumprimento generalizado dos municípios na Grande Depressão dos anos 1930 (Kimhi, 2008). O município é o único
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que tem legitimidade para iniciar o processo de insolvência na condição de ter obtido autorização estadual para pedir a falência (em
23 dos 50 estados não é possível). O tribunal (tal como na Hungria) tem o poder para recusar a petição entregue pelo município, de
forma a assegurar a boa-fé do devedor, isto é, evitar o perdão de dívidas quando o município é capaz de as pagar O primeiro objetivo
deste mecanismo é resolver os conflitos de interesses entre credores e devedores, e entre credores (questão tanto mais premente
quanto mais importante for o mercado de títulos subnacionais (hold out) A grande vantagem desta solução é suspensão de todas as
execuções movidas contra o município pelos seus credores a partir do momento em que se inicia o processo de insolvência (automatic
stay). Os poderes do tribunal são limitados: é o município que apresenta o plano de reestruturação das dívidas e não interfere nas
medidas de ajustamento orçamental definidas pelo município.
É importante sublinhar que o recurso pelo município ao procedimento judicial pode ser interpretado pelos mercados de capitais
como um forte sinal de má gestão financeira e orçamental por parte das autoridades locais, colocando em risco a reputação da
jurisdição enquanto devedor, a que os potenciais credores podem reagir aumentando as taxas de juro e/ou racionando o crédito. Os
municípios são, assim, encorajados a encontrar outro tipo de soluções para as dificuldades financeiras que não a insolvência pela via
judicial, nomeadamente soluções que travem a deterioração da situação financeira e que assegurem a solvabilidade financeira das
economias locais. Assim, na Hungria, quatro anos após a promulgação da Lei de Insolvências em 1996, apenas 11 dos 3158 municípios
pediu protecção contra a insolvência. (Liu e Waibel, 2008). Nos Estados Unidos, entre 1976 e 2009, registaram-se apenas 40 pedidos
de falência por parte de municípios, e apenas 30 desses pedidos foram aprovados. Em 2008, por exemplo, apesar do grande impacto
da recessão sobre a economia dos municípios, apenas dois municípios recorreram à figura da insolvência (Kimhi, 2010).

4. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES E O FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)
A nova Lei das Finanças Locais (Lei nº 73/2013) reconduz a problemática do desequilíbrio financeiro municipal às situações em que
o limite da dívida é ultrapassado (n.º 1 do artigo.º 57.º), o que representa uma simplificação dos critérios face ao previsto na anterior
Lei das Finanças Locais. O modelo para lidar para com as situações de desequilíbrio financeiro continua, no entanto, a ser um modelo
dualista, ao prever soluções distintas, o saneamento financeiro e a recuperação financeira, para graus diferentes de desequilíbrio
financeiro.
O mecanismo de saneamento financeiro (optativo para o município se o limite da dívida for ultrapassado e obrigatório sempre que a
dívida se situe entre 2,25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores) consiste num programa
de ajustamento orçamental que contempla dois tipos de medidas, tipicamente previstas numa solução do tipo administrativo para a
regulação ex-post, e que são a reprogramação da dívida e a consolidação de passivos financeiros, através do recurso a um empréstimo
de saneamento financeiro, acompanhadas por medidas de reequilíbrio orçamental que visam a redução e racionalização da despesa
corrente e de capital, e a otimização da receita própria (artigo 58.º), compatíveis com a diminuição programada da dívida de cada
município até ao limite legalmente admissível e o restabelecimento da respetiva situação financeira de um modo sustentável.
O mecanismo de recuperação financeira é obrigatório para os municípios em situação de rutura financeira que, como já dissemos,
são aqueles cuja dívida total é superior a 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (n.º 2 e
nº 3 do artigo 61.º). A Lei contempla ainda a possibilidade dos municípios que não se encontram em situação de rutura financeira
poderem, se assim o entenderem, recorrer ao mecanismo de recuperação financeira no caso da dívida total representar entre 2,25
e 3 vezes a média das suas receitas correntes nos três exercícios anteriores, quando não optarem pelo saneamento financeiro (n.º 3
do artigo 58.º). Em julho de 2014, 19 municípios encontravam-se em situação de rutura financeira, 23 municipios reuniam as
condições para aceder ao mecanismo de saneamento financeiro.
As medidas de assistência financeira previstas no mecanismo de recuperação financeira são operacionalizadas através da criação do
Fundo de Apoio Municipal (FAM) (regulamentado através da Lei nº 53/2014, de 25 de Agosto), constituído por um capital social de
650 milhões de euros, repartido em partes iguais pelo Estado e pelo conjunto dos 308 municípios. Neste contexto, a Lei das Finanças
Locais introduz o princípio da mutualização das dívidas dos municípios e da solidariedade intermunicipal no esforço de recuperação
financeira dos mesmos. Ao beneficiarem da assistência financeira através de empréstimos de fundos pelo FAM, estes municípios
ficam obrigados ao pagamento de juros pelos fundos resgatados e sujeitos a um programa de ajustamento que define as medidas de
reequilíbrio orçamental.
A grande mais-valia de um fundo de resgate como o Fundo de Apoio Municipal é que assegurará a disponibilidade dos fundos
necessários para solucionar as situações de rutura financeira dos municípios (com a ressalva de que este não seja um problema
sistémico ao nível local). Cria-se, assim, um mecanismo que permite aos municípios contornarem as dificuldades no acesso ao
financiamento bancário que, como já referimos, têm vindo comprometer a eficácia dos programas de recuperação financeira. Pela
mesma razão, a mutualização da dívida entre municípios pode contribuir para o endurecimento da restrição orçamental do município,
no sentido em que credibiliza o compromisso do Estado de não resgatar os municípios em dificuldades financeiras (nº 3 do artº 57º).
Em nosso entender, as vantagens de uma solução de natureza administrativa (como a consubstanciada no Fundo de Apoio Municipal)
justificam que esta seja a opção para os mecanismos de recuperação financeira dos municípios Portugueses em rutura financeira,
em detrimento de uma solução de natureza judicial.. São várias as ordens de razão para que, em nosso entender, estes sejam os
princípios que devem presidir à regulamentação do FAM.
A solução judicial é uma abordagem que permite transferir uma parte do risco de incumprimento do município para os seus credores,
através do mecanismo do perdão das dívidas Em princípio, será justo que assim seja, em particular quando falamos de credores
financeiros. Primeiro, porque algumas das causas das dificuldades financeiras dos municípios são exógenas à própria actuação dos
dirigentes locais. Mas mesmo quando o endividamento excessivo e as dificuldades financeiras resultem de uma gestão displicente
das finanças locais, as instituições financeiras continuam a ser quem tem maior capacidade para calcular e dispersar o risco de
incumprimento.
A solução de natureza judicial tem também a vantagem de dar resposta aos casos mais graves de desequilíbrio financeiro, em que a
recuperação da sustentabilidade financeira só pode ser feita através do perdão de dívidas. Neste contexto, e como já referimos, a

1079

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
abordagem judicial garante um processo de reestruturação colectivo de dívidas ordeiro e equitativo, ultrapassando as eventuais
dificuldades inerentes a um processo de negociação individual com os diferentes credores, e garantindo simultaneamente a
continuidade da provisão de bens e serviços públicos essenciais.
Mas a solução judicial não é assim tão linear e levanta questões importantes que justificam que se deve confinar a situações extremas.
Primeiro, há uma componente moral da insolvência que terá que ser sempre acautelada em qualquer solução do tipo judicial. A
existência de um procedimento que preveja o perdão de dívidas envolve sempre o aumento do risco moral por parte dos municípios
que, ao beneficiarem da figura da insolvência, poderão deixar de conformar o seu comportamento ex-ante no sentido de prevenir a
ocorrência de situações de rutura financeira. A dimensão deste problema depende em grande parte das contrapartidas impostas ao
governo local no plano de ajustamento orçamental, em matéria do esforço exigido na redução de despesas e no aumento de receitas.
No mesmo sentido, o acesso do município a uma solução pela via judicial deverá ser condicionada à prova, por parte do município,
de que encetou todos os esforços no sentido de chegar a um acordo entre credores, mas que tal não foi possível. Por exemplo, nos
Estados Unidos (Chapter 9 of the US Bankruptcy Code), para que a petição de insolvência seja aceite pelo tribunal, o município tem
que demonstrar que é incapaz de pagar as dívidas, que tentou negociar um plano de reestruturação das dívidas com os credores, ou
que essas negociações são impraticáveis. Se não for esse o caso, a via judicial deverá ser vedada ao município. Os mecanismos de
recuperação financeira também devem prever medidas punitivas que incentivem o município a envolver-se num processo de
recuperação financeira pela via administrativa, como por exemplo a suspensão da transferência de verbas de financiamento e mesmo
o risco da perda de mandato. Segundo, a abordagem judicial comporta o risco de ser um processo estigmatizante para os governos
locais. De facto, ao envolver perdas de capital, este tipo de solução pode ser entendida pelos credores como um indício de um risco
de incumprimento acrescido, que se traduz no aumento do custo do crédito. Terceiro, a experiência dos Estados Unidos mostra que
o número de municípios que recorreu à via judicial para a resolução das situações de ruptura financeira é diminuto. Esta evidência
poderá sustentar a tendência para a fuga a um processo estigmatizante como é o da insolvência, com consequências negativas na
avaliação do risco de crédito (Kimhi, 2010).
Por sua vez, uma solução do tipo administrativo para a recuperação financeira dos municípios não envolve perdas de capital para os
detentores da dívida, e a internalização dos custos do desequilíbrio financeiro recai predominantemente sobre os residentes da
jurisdição, por via do aumento dos impostos, e também pela redução na oferta de certos serviços públicos. Esta é uma abordagem
que faz todo o sentido se pensarmos que a solução para os problemas financeiros dos municípios não deve ser dissociada do princípio
da necessidade de uma legitimação democrática do fenómeno financeiro local. Neste contexto, em que os munícipes eleitores
suportam com o aumento de impostos e a redução na oferta de serviços públicos o processo de ajustamento orçamental, haverá um
desincentivo ao endividamento excessivo por parte dos responsáveis locais quando as situações de rutura financeira forem tão
penalizantes que faça os eleitores mudar o seu voto. Assim, e uma vez que os eleitores estão numa posição de evitar as potenciais
situações de rutura financeira, através da eleição de agentes políticos responsáveis, também devem internalizar os custos da
recuperação da solvabilidade financeira da sua jurisdição.
Um último argumento a favor de uma solução do tipo administrativo para o tratamento das situações de rutura financeira dos
municípios Portugueses, e agora atendendo especificamente à realidade do sistema judicial em Portugal, tem a ver com o imperativo
da celeridade na reestruturação das dívidas. A comprovada morosidade do sistema judicial vem reforçar a validade de uma solução
do tipo administrativa como regra, que poderá proporcionar uma resposta mais rápida e eficiente do que a judicial. Na perspectiva
do município, a questão da celeridade surge neste contexto com particular pertinência por três ordens de razões: i) a existência de
custos associados aos pagamentos em atraso, como juros de mora; ii) o risco de litigância jurídica que possa acarretar custos
acrescidos para o Estado e iii) as consequências económicas e sociais que possam decorrer da não regularização dos pagamentos a
fornecedores, pelo risco de interrupção na provisão de bens ou serviços públicos aos munícipes. Na perspectiva dos credores, é
importante notar que a deterioração da situação financeira dos municípios portugueses se traduz no avolumar de pagamentos em
atraso aos respectivos fornecedores. Para os fornecedores dos municípios, a dilatação do prazo de pagamento para além do razoável
significa custos financeiros adicionais e um custo associado à incerteza relativamente à data do recebimento. Estes custos
repercutem-se naturalmente em preços mais elevados dos bens e serviços e na própria sustentabilidade financeira de muitas das
pequenas e médias empresas que são fornecedores dos municípios e que são vitais para a dinamização da economia local. A
celeridade na regularização destas dívidas permitirá a redução deste tipo de custos, de que beneficiarão em primeira linha os próprios
fornecedores, mas também os próprios municípios.
Apesar das vantagens do Fundo de Apoio Municipal (FAM), a que já nos referimos anteriormente, a mutualização das dívidas dos
municípios levanta duas questões. Uma delas é que a restrição orçamental do município pode ser enfraquecida pelos incentivos
perversos que podem surgir na condução da política orçamental, com a assunção de riscos que de outra forma não seriam assumidos,
nomeadamente se as condições de assistência financeira asseguradas pelo FAM forem mais favoráveis do que as do próprio mercado,
e em particular no caso dos municípios de pequena dimensão que, comparativamente com os municípios de maior dimensão, terão
uma menor participação no FAM. Este risco em princípio será mitigado se a assistência financeira prestada pelo FAM tiver uma
natureza subsidiária em relação às medidas de reequilíbrio orçamental e de reestruturação financeira, apenas quando aquelas sejam
insuficientes para a recuperação financeira do município. Devem, assim, ser privilegiadas as medidas de reestruturação financeira
que, tendo a adesão voluntária dos credores, visam alterar a distribuição temporal do serviço da dívida e reduzir a dívida e/ou os
seus encargos. A segunda questão levantada pelo mecanismo de mutualização da dívida dos municípios é o défice de democracia. É
legítimo questionar porque é que o contribuinte de um município com finanças equilibradas, que nunca votou nem aprovou as opções
de gestão orçamental de um município incumpridor, há-de financiar a recuperação financeira desse município, em particular se o
desequilíbrio financeiro for o resultado de uma gestão orçamental imprudente.

5. CONCLUSÃO
Este artigo aborda os mecanismos de recuperação financeira dos governos locais, em geral, e dos municípios Portugueses, em
particular. Este este tipo de regulação, ao definir regras e procedimentos claros para a recuperação dos governos subnacionais, é

1080

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
fundamental para o endurecimento da restrição orçamental dos governos locais, no sentido em que reforça a credibilidade do
compromisso de não resgate do governo central.
Apesar das especificidades das soluções em cada caso, a natureza dos governos subnacionais condiciona os mecanismos de
recuperação financeira. Em particular, os governos subnacionais não podem falir como as empresas, e a oferta de bens e serviços
públicos essenciais que são da competência de um governo local não pode ser posta em causa pela imposição de medidas de
ajustamento orçamental. O objetivo de recuperação financeira deve, assim, ser atingido através de um esforço repartido com
equidade entre o município e os seus credores.
As vantagens de uma solução de natureza administrativa justificam que esta seja a opção consagrada nos mecanismos de
recuperação financeira dos municípios Portugueses em desequilíbrio financeiro. No que respeita ao Fundo de Apoio Municipal, que
tem por objetivo prestar assistência financeira aos municípios em rutura financeira, tem a mais-valia de garantir o financiamento
necessário à sua recuperação financeira, contornando as dificuldades no acesso aos empréstimos bancários. No entanto, a
mutualização da dívida municipal pode enfraquecer a restrição orçamental dos municípios, no sentido em que estes podem ser
incentivados a assumir riscos que de outra forma não assumiriam, por anteciparem a disponibilidade de ajuda financeira em caso de
necessidade. Este risco poderá ser mitigado se no Plano de Ajustamento Municipal acordado entre o município e o FAM a assistência
financeira prestada pelo FAM tiver uma natureza subsidiária em relação às medidas de reequilíbrio orçamental e de reestruturação
financeira.
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ABSTRACT
The Portuguese Public Finance Council (CFP) has just concluded a thorough study on the institutional and economic foundations of
Portuguese local finances. Based on 30 years of individual and aggregate fiscal data, it unfolds the public accounts image of the
politico-economic activity performed by the local public subsector. The work goes beyond the traditional cash figures and Maastricht
debt indicator to discuss the soundness of the budgetary framework. Legislative norms, institutional features and economic principles
join in fiscal outturns to interpret account developments and analyse systemic strengths and weaknesses. Roots and medicines
regarding the financial challenges of the last eight years receive substantial care. There are relevant lessons for many other countries
as well. The paper submitted to this congress delivers the general appraisal of CFP’s findings and policy recommendations for
sustainable local finances.
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ABSTRACT
Some key players have been considering the ‘creative economy’ (or the ‘knowledge economy’, ‘creative industries’, etc.) as viable
driver for Girona to escape from the traditional socioeconomic model based on agriculture, hard industry, and low-tech services.
Although the rhetoric from the local and regional heads of the government seems to adhere to such an opinion, the facts reveal a
strong concentration of such activities in the Province of Barcelona instead. Actually, a study over the data available to Girona shows
its economy deep-seated at services mostly intensive on managerial competences. Therefore, it is suggested that Girona also
approaches the ‘creative economy’ from a managerial perspective, embracing the wider concept of ‘experience economy’ – in the
sense given by the Scandinavian countries.
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ABSTRACT
This study identifies the patterns of comparative advantage of a micro Portuguese region from actual trade performance as indicated
by the composition of exports and turnover. Dynamic changes in comparative advantage patterns over the last decade are identified
and discussed at the light of its technological intensity, competitiveness factors and macroeconomic development. Existing studies
on Portugal international competitiveness have been conducted mainly at national level. Hence our study complements these
analysis, providing results at sub-national level, being highly innovative in this regard. The study is conducted for a dynamic industrial
Portuguese micro region, known as Entre Douro e Vouga or, more recently, Aveiro North, nowadays integrated in the NUT III
Metropolitan Area of Porto. The study covers a reasonable time period, 2006-2014, and enables to follow up the dynamics of the
region over the recent macroeconomic crisis. Variables at regional and national level, for 193 sectors (at NACE 3 digit level) were
calculated from a rich and comprehensive firm level database, the nation-wide Integrated Business Accounts System (SCIE), that
gathers general, financial and economic information of all non-financial private firms in Portugal, being possible to account for firms
regional location. To our knowledge this is one of the few studies conducted with such deep level of geographic disaggregation. The
results can be used to evaluate the dynamics of the region international trade over the recent economic crisis, as well as the export
potential of different type of products for the region. It is also discussed how the region could improve the range of the sectors in
which it has comparative advantage. Results for this region can be of value for other regions with similar characteristics.
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RESUMO
O objetivo do estudo é analisar a evolução das exportações do agronegócio brasileiro, no período 2000-2016, por produto e por
destino, além de avaliar o grau de concentração das exportações do complexo soja, de carnes, do complexo sucroalcooleiro e de
produtos florestais. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica e a utilização da Razão de Concentração (CR). Para a coleta
de informações, foram utilizadas as bases de dados AgroStat, Faostat e UN Comtrade. Os resultados revelaram que as exportações
do agronegócio brasileiro representaram, em 2016, 45,9% do total comercializado pelo país com o resto do mundo e os principais
destinos foram China, UE e EUA. Os principais produtos exportados foram do complexo soja, de carnes, do complexo sucroalcooleiro
e de produtos florestais, representando, em conjunto, 72,1% do total exportado pelo agronegócio, em 2016. Por fim, é notória a
importância da participação da China nas relações comerciais do agronegócio brasileiro.
Palavras-chave: Agronegócio; Brasil; China; Exportação.

THE BRAZILIAN AGRIBUSINESS IN INTERNATIONAL TRADE (2000-2016)
ABSTRACT
The objective of the study is to analyze the evolution of Brazilian agribusiness exports in the period 2000-2016, by product and
destination, as well as to evaluate the concentration of soybean, meat, sugar-alcohol complex and forest products exports. The
methodology used was the bibliographic review and the use of the Concentration Ratio (CR). For the collection of information, the
AgroStat, Faostat and UN Comtrade databases were used. The results showed that in 2016, Brazilian agribusiness exports accounted
for 45.9% of the country's total sales to the rest of the world, with the main destinations being China, the EU and the USA. The main
products exported were soybeans, meats, sugarcane complexes and forest products, accounting for 72.1% of the total exported by
agribusiness in 2016. Finally, the importance of China's participation in commercial relations of Brazilian agribusiness.
Keywords: Agribusiness; Brazil; China; Exports.

INTRODUÇÃO
Desde o início dos anos 2000, o agronegócio vem aumentando sua importância na economia brasileira e o crescimento do setor tem
ocorrido em razão de sua modernização e dos investimentos em pesquisa. Segundo Silva et al. (2013), o agronegócio engloba mais
de 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, além de sustentar o superávit da balança comercial brasileira desde meados de 1990.
Para Contini (2012), nas últimas décadas, a relevância do setor no mercado internacional tem sido crescente. Em 2000, as exportações
do agronegócio representavam 37,4% do total comercializado com o resto do mundo e, em 2016, sua participação foi de 45,9%
(Brasil, 2017).
Os produtos do agronegócio, segundo Dilly et al. (2017), destacam-se na pauta exportadora brasileira e o aumento da sua demanda
mundial apoiou-se na ascensão dos países emergentes, principalmente a partir dos anos 2000. A elevação do padrão de vida das
populações desses países, principalmente a chinesa, também contribuiu para essa conjuntura. O resultado deste crescimento da
demanda foi o aumento dos preços mundiais destes produtos nos anos 2000.
O objetivo do estudo, portanto, é analisar a evolução das exportações do agronegócio brasileiro, no período 2000-2016, por produto
e por destino, além de avaliar o grau de concentração das exportações do complexo soja, de carnes, do complexo sucroalcooleiro e
de produtos florestais. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica e a utilização da Razão de Concentração (CR3), que
representa o grau de concentração a partir do somatório das parcelas de mercado dos três maiores países importadores destes
produtos exportados pelo Brasil. Quanto mais alto o valor, mais concentrado é o fluxo comercial para esses três principais destinos
dos produtos do agronegócio brasileiro. Para a coleta de informações, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Estatísticas de
Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (AgroStat), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Faostat, do
Food and Agriculture Organization of the United Nations; e The United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade).
O artigo está dividido em cinco seções, considerando a Introdução. Na segunda seção abordou-se a reprimarização da pauta
exportadora brasileira. Na terceira seção foram analisadas as exportações brasileiras do agronegócio. Os principais setores de
exportação do agronegócio brasileiro foram avaliados na quarta seção. Por fim, na quinta seção, foram apresentadas as
considerações finais do artigo.

1. REPRIMARIZAÇÃO DA PAUTA EXPORTADORA BRASILEIRA
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Posser e Massuquetti (2014) afirmaram que o aumento da participação dos produtos primários na pauta exportadora do Brasil tem
estimulado as pesquisas nesta área, como no estudo das próprias autoras e de Santetti e Azevedo (2013), Avila (2012), Negri e
Alvarenga (2011), Nassif (2011) e Sonaglio et al. (2010). Essas pesquisas identificaram uma forte tendência à reprimarização da pauta
exportadora brasileira a partir dos anos 2000. Neste período, a exportação de produtos manufaturados sofreu uma redução
considerável e foi verificado um aumento no comércio externo de produtos primários. No estudo de Hermida e Xavier (2011),
também se contatou que as exportações brasileiras se baseavam em commodities.
Santetti e Azevedo (2013), ao analisarem a pauta de exportações do Brasil no período 2000 a 2008, observaram uma maior presença
de commodities entre as principais mercadorias comercializadas no mercado externo, o que eles classificaram como um processo de
reprimarização. O comércio internacional tem exibido uma maior participação de produtos de média e de alta tecnologia oriundos,
particularmente, dos países emergentes. A expansão econômica desses países, como China e Índia, influenciou o aumento da
demanda por commodities. E é justamente para esses mercados que as exportações do Brasil foram direcionadas, aproveitando,
principalmente, os altos preços internacionais desses produtos.
Conforme ressaltado por Negri e Alvarenga (2011), o aumento nas exportações de commodities produziu impactos na estrutura
produtiva brasileira. A redução nas exportações brasileiras de bens manufaturados foi diretamente influenciada pela valorização
cambial. Por sua vez, o que permitiu que os setores relacionados às commodities contraíssem mais incentivos para investir do que a
indústria de transformação foi o aumento da rentabilidade das suas exportações.
Segundo Sarquis (2011), o Brasil tem reforçado suas relações comerciais, buscando novos mercados para a produção brasileira. Por
sua vez, conforme afirmou Pelegrini (2016), as exportações brasileiras apresentam uma elevada concentração em commodities,
destacando-se, segundo Brasil (2017), o crescimento das exportações de produtos agrícolas e agroindustriais para mais de 200 países.
Os principais parceiros comerciais do Brasil são a China, os países da UE, os EUA e o Japão.

2. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO AGRONEGÓCIO
A economia brasileira, segundo Lopes e Moreira (2015), teve sua estrutura historicamente alinhada ao comércio externo,
caracterizada por um modelo agrário-exportador. Ainda segundo os autores, apesar da industrialização brasileira, o país tem
exportado cada vez mais produtos primários desde a década de 1990.
No Quadro 1, observam-se as balanças comerciais brasileiras e do agronegócio. Em 2016, 45,8% do total comercializado pelo país
com o resto do mundo pertencia ao agronegócio. Em 2000, sua representação foi de 37,4%, ou seja, uma variação de 8,4 pontos
percentuais no período. Também é possível verificar o crescimento do superávit do agronegócio: em 2000, a balança comercial do
agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$14,8 bilhões; já em 2016, a balança comercial fechou com um superávit de US$
71,3 bilhões, representando um aumento de 381,7% no período.
Quadro 1: Balança comercial brasileira e balança comercial do agronegócio, em US$ bilhões – 2000/2016
Exportações
Total
Agronegócio
Part. (%)
Brasil (A)
(B)
(B/A)
2000
55,1
20,6
37,38
2016
185,2
84,9
45,85
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).
Ano

Importações
Total
Brasil (C)
55,9
137,6

Agronegócio
(D)
5,76
13,63

Part. (%)
(D/C)
10,3
9,9

Saldo
Total
Brasil
-0,7
47,7

Agronegócio
14,8
71,3

No Quadro 2, são apresentados os produtos do agronegócio brasileiro exportados no período 2000/2016. Ressalta-se que os setores
complexo soja, carnes, complexo sucroalcooleiro e produtos florestais, juntos, representaram 72,1% do valor exportado pelo
agronegócio no ano de 2016. Em 2000, eles representavam 57,3% do valor comercializado pelo Brasil com o resto do mundo.
Quadro 2: Exportações do agronegócio brasileiro por produtos – 2000/2016
2016
Valor
Participação
(US$ bilhões)
(%)
Complexo soja
25,42
29,93
Carnes
14,21
16,73
Complexo sucroalcooleiro
11,34
13,36
Produtos florestais
10,24
12,06
Café
5,47
6,44
Cereais, farinhas e preparações
4,25
5,00
Couros, produtos de couro e peleteria 2,50
2,95
Fumo e seus produtos
2,12
2,50
Sucos
2,11
2,48
Fibras e produtos têxteis
1,69
1,98
Demais produtos
5,58
6,57
Total
84,93
100,00
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017). Nota: (*) Ranking de 2016.
Setores*

2000
Valor
(US$ bilhões)
4,19
1,96
1,24
4,42
1,78
0,06
2,16
0,84
1,09
0,84
2,02
20,60

Participação
(%)
20,36
9,50
6,01
21,45
8,66
0,31
10,46
4,08
5,29
4,09
9,79
100,00

Variação em p.p.
(2000/2016)
9,57
7,23
7,35
-9,39
-2,22
4,69
-7,51
-1,58
-2,81
-2,10
-3,22
-

O complexo soja destacou-se com uma participação de 29,9%, em 2016 (em 2000, representava 20,4%). O setor de carnes e o
complexo sucroalcooleiro tiveram aumento de participação de 7,23 pontos percentuais e de 7,35 pontos percentuais,
respectivamente, no período. Por sua vez, o setor de produtos florestais, apesar de aumentar o valor exportado no período e de ser
o principal produto de exportação em 2000, apresentou a maior queda na participação dos principais produtos do agronegócio: -9,4
pontos percentuais.
No Quadro 3, observam-se os principais parceiros comerciais do agronegócio brasileiro no período 2000/2016. Dentre os dez
principais destinos das exportações deste segmento, sete apresentaram uma variação positiva na sua participação no período
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analisado. Houve exceção para União Europeia (UE), Estados Unidos da América (EUA) e Japão, que reduziram sua participação no
total exportado pelo Brasil em 21,4 pontos percentuais, 10,7 pontos percentuais e 1,9 ponto percentual, respectivamente, entre
2000 e 2016. Em relação aos três primeiros destinos das exportações nacionais, pode-se notar que, em 2000, a UE 28, com 41,0%, e
os EUA, com 18,0%, eram os principais parceiros comerciais, enquanto, em terceiro lugar, ficava o Japão, com a participação de 4,8%
nas exportações do agronegócio brasileiro. Já em 2016, o maior intercâmbio foi liderado pela China, com 24,5%, bem acima do
terceiro colocado, os EUA, que apresentaram 7,4%.
Quadro 3: Exportações do agronegócio brasileiro por destinos – 2000/2016
2016
2000
Valor
Participação
Valor
(US$ bilhões)
(%)
(US$ bilhões)
China
20,83
24,53
0,56
UE 28
16,68
19,64
8,45
EUA
6,26
7,37
3,72
Japão
2,44
2,87
0,98
Irã
2,13
2,52
0,25
Arábia Saudita
2,13
2,51
0,28
Rússia
2,08
2,45
0,41
Hong Kong
2,08
2,44
0,28
Coreia do Sul
2,01
2,36
0,21
Indonésia
1,67
1,97
0,11
Demais países/blocos
26,62
31,34
5,48
Total
84,93
100
20,60
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017). Nota: (*) Ranking de 2016.
País/Bloco*

Participação
(%)
2,73
41,03
18,05
4,76
1,22
1,34
2,00
1,34
1,03
0,53
26,59
100,00

Variação em p.p.
(2000/2015)
21,8
-21,39
-10,68
-1,89
1,3
1,17
0,45
1,1
1,33
1,44
4,75
-

Observou-se, portanto, que os setores que mais contribuíram para o crescimento do agronegócio brasileiro no comércio mundial
foram complexo soja, carnes, complexo sucroalcooleiro e produtos florestais. Além disso, China, UE e EUA são os principais parceiros
comerciais do Brasil. Esses dados reforçam a importância do agronegócio para a economia nacional, contribuindo para a evolução
positiva da balança comercial.

3. PRINCIPAIS SETORES DE EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
3.1 Complexo soja
No Quadro 4, é apresentada a participação dos principais exportadores mundiais do complexo soja no período 2000/2001 e
2015/2016. O principal exportador, no final do período, foi o Brasil, que comercializou 54,32 milhões de toneladas, enquanto os EUA
destinaram 48,22 milhões de toneladas ao mercado externo, se posicionando na segunda colocação entre os maiores exportadores
mundiais. Desde 2000/2001, o aumento do comércio mundial do complexo soja é liderado pelo Brasil e pelo EUA, que, em 2015/2016,
concentraram 78,09% das exportações do setor, sendo os maiores exportadores mundiais. Os EUA eram os maiores exportadores no
início do período analisado.
No Quadro 5, observam-se as exportações do complexo soja por subsetores em 2000 e em 2016. É possível constatar que soja em
grãos e farelo de soja são os subsetores que foram mais comercializados no mercado externo. Percebe-se, também, que estes
apresentaram uma considerável elevação no valor exportado no período de estudo: 786,7% e 214,5%, respectivamente.
Quadro 4: Participação dos maiores exportadores mundiais do complexo soja – 2000/2001 e 2015/2016
2015/2016
2000/2001
Exportação (milhões
Exportação (milhões
Participação (%)
Participação (%)
de toneladas)
de toneladas)
Brasil
54,32
41,37
11,52
24,39
EUA
48,22
36,72
27,19
57,59
Argentina
11,65
8,87
4,13
8,75
Paraguai
4,58
3,48
1,80
3,80
Canadá
4,25
3,23
0,77
1,63
Resto do Mundo
8,28
6,31
1,81
3,84
Total
131,30
100,00
47,22
100,00
Fonte: Elaboração dos autores a partir de UN Comtrade (2017). Nota: (*) Ranking relacionado à safra agrícola 2015/2016.

Variação da
participação
(p.p.)
16,98
-20,87
0,13
-0,32
1,60
2,47
-

País*

Quadro 5: Exportações brasileiras do complexo soja por subsetores – 2000/2016
2000
Setor/Subsetores

2016

Valor (US$ bilhões)

Complexo soja
4,19
- Soja em grãos
2,18
- Farelo de soja
1,65
- Óleo de soja
0,36
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

Peso (milhões
toneladas)
21,96
11,51
9,38
1,07

Valor (US$ bilhões)

Peso (milhões toneladas)

25,42
19,33
5,19
0,90

67,28
51,58
14,44
1,25

No Quadro 6 são identificados os três mercados com maior relevância na pauta de exportação do complexo soja brasileiro no período
2000/2016.
Quadro 6: CR3 das exportações brasileiras do complexo soja – 2000/2016
2000
Países

2016
Países

%
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Países Baixos
25,46
França
10,70
China
8,84
CR3
45,01
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

China
Países Baixos
Tailândia
CR3

57,29
6,51
4,41
68,22

Pode se destacar o desempenho da China, que no último ano foi o principal comprador do setor, com uma representatividade de
57,29%. Os principais importadores do setor, em 2016, foram China, Países Baixos e Tailândia, que representaram 68,22% do total
comercializado com o mundo. Em 2000, destaca-se que a concentração dos três principais mercados foi de 45,01% e o principal
destino foram os Países Baixos, que representaram 25,46% do total importado do complexo soja brasileiro.
3.2 Carnes
No Quadro 7, é apresentada a participação dos principais exportadores mundiais de carnes no período 2000/2001 e 2015/2016. Os
principais exportadores, em 2015/2016, foram os EUA, que exportaram 6,69 milhões de toneladas, enquanto o Brasil destinou 6,31
milhões de toneladas ao mercado externo, se posicionando na segunda colocação entre os maiores exportadores mundiais. Desde
2000/2001, o aumento do comércio mundial de carnes é liderado pelos EUA e pelo Brasil, que são os maiores exportadores mundiais.
No Quadro 8, observam-se as exportações de carnes por subsetores em 2000 e em 2016. É possível constatar que carne de frango e
carne bovina são os subsetores que foram mais comercializados no mercado externo. Percebe-se, também, que estes apresentaram
uma considerável elevação no valor exportado no período de estudo: 714,4% e 559,2%, respectivamente.
Quadro 7: Participação dos maiores exportadores mundiais de carnes* – 2000/2001 e 2015/2016
2015/2016
2000/2001
Variação da
participação
Exportação (milhões
Exportação (milhões
Participação (%)
Participação (%)
(p.p.)
de toneladas)
de toneladas)
EUA
6,69
14,59
5,00
19,78
-5,18
Brasil
6,31
13,76
1,46
5,77
7,99
Alemanha
4,06
8,85
1,08
4,28
4,57
Holanda
3,56
7,77
2,44
9,67
-1,90
Espanha
2,19
4,77
0,68
2,71
2,06
Resto do Mundo
23,04
50,26
14,61
57,80
-7,54
Total
45,84
100,00
25,28
100,00
Fonte: Elaboração dos autores a partir de UN Comtrade (2017). Nota: (**) São consideradas as exportações de carne bovina, de frango e suína. (**)
Ranking relacionado à safra agrícola 2015/2016.
País**

Quadro 8: Exportações brasileiras de carnes por subsetores– 2000/2016
2000

2016
Peso (milhões
Valor (US$ bilhões)
Valor (US$ bilhões)
Peso (milhões toneladas)
toneladas)
Carnes
1,96
1,50
14,21
6,70
- Carne bovina
0,81
0,36
5,34
1,35
- Carne de frango
0,83
0,92
6,76
4,31
- Carne suína
0,18
0,14
1,47
0,72
- Outros*
1,96
1,50
14,21
6,70
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017). Nota: (*) Inclui carne de ganso, cerne de ovino e caprino, carne de pato, carne de peru, carnes
de equídeos e demais carnes, miudezas e preparações.
Setor/Subsetores

No Quadro 9 são identificados os três mercados com maior relevância na pauta de exportação brasileira de carnes no período
2000/2016.
Quadro 9: CR3 das exportações brasileiras de carnes – 2000/2016
2000
Países
%
Reino Unido
10,41
Países Baixos
9,49
Hong Kong
9,24
CR3
29,14
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

2016
Países
Hong Kong
China
Arábia Saudita
CR3

%
13,01
12,33
9,00
34,34

Pode se destacar o desempenho de Hong Kong, que no último ano foi o principal comprador do setor, com uma representatividade
de 13,01%. Os principais importadores do setor, em 2016, foram Hong Kong, China e Arábia Saudita, que representaram 34,34% do
total comercializado com o mundo. Em 2000, destaca-se que a concentração dos três principais mercados foi de 29,14% e o principal
destino foi o Reino Unido, que representou 10,41% do total importado de carnes do Brasil.
3.3 Complexo sucroalcooleiro
No Quadro 10, é apresentada a participação dos principais exportadores mundiais do complexo sucroalcooleiro no período
2000/2001 e 2015/2016. O principal exportador foi o Brasil, que, em 2015/2016, exportou 25,52 milhões de toneladas, enquanto a
Tailândia destinou 7,71 milhões de toneladas ao mercado externo, se posicionando na segunda colocação entre os maiores
exportadores mundiais. Desde 2000/2001, o aumento do comércio mundial do complexo sucroalcooleiro é liderado pelo Brasil e pela
Tailândia, que são os maiores exportadores mundiais.
Quadro 10: Participação dos maiores exportadores mundiais do complexo sucroalcooleiro – 2000/2001 e 2015/2016
País*

2015/2016

2000/2001
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Exportação (milhões
de toneladas)

Participação (%)

Exportação (milhões
de toneladas)

Variação da
participação
(p.p.)
16,96
-0,45
2,95
3,96
-4,30
-19,12
-

Participação (%)

Brasil
25,52
34,65
6,71
17,69
Tailândia
7,71
10,47
4,15
10,93
EUA
4,24
5,75
1,07
2,81
Índia
3,39
4,60
0,24
0,64
França
3,28
4,45
3,32
8,75
Resto do Mundo
29,52
40,07
22,47
59,19
Total
73,66
100,00
37,96
100,00
Fonte: Elaboração dos autores a partir de UN Comtrade (2017). Nota: (*) Ranking relacionado à safra agrícola 2015/2016.

No Quadro 11, observam-se as exportações do complexo sucroalcooleiro por subsetores entre 2000 e 2016. É possível constatar que
açúcar de cana ou beterraba e álcool são os subsetores que foram mais comercializados no mercado externo. Percebe-se, também,
que estes apresentaram uma considerável elevação no valor exportado no período de estudo: 770,3% e 2.476,4%, respectivamente.
Quadro 11: Exportações brasileiras do complexo sucroalcooleiro por subsetores– 2000/2016
2000
Valor (US$ milhões)
Complexo sucroalcooleiro
1.238,06
- Açúcar de cana ou beterraba
1.199,11
- Álcool
34,79
- Demais açúcares
4,16
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).
Setor/Subsetores

Peso (mil toneladas)
6.714,39
6.502,37
181,81
30,21

2016
Valor (US$ milhões)
11.343,73
10.435,84
896,34
11,54

Peso (mil toneladas)
30.393,06
28.932,94
1.434,79
25,33

No Quadro 12 são identificados os três mercados com maior relevância na pauta de exportação brasileira de carnes no período
2000/2016.
Quadro 12: CR3 das exportações brasileiras do complexo sucroalcooleiro – 2000/2016
2000
Países
%
Rússia
24,94
Nigéria
9,13
Emirados Árabes Unidos
8,57
CR3
42,65
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

2016
Países
Índia
China
Argélia
CR3

%
7,93
7,40
6,24
21,57

Pode se destacar o desempenho da Índia, que no último ano foi o principal comprador do setor, com uma representatividade de
7,93%. Os principais importadores do setor, em 2016, foram Índia, China e Argélia, que representaram 21,57% do total comercializado
com o mundo. Em 2000, destaca-se que a concentração dos três principais mercados foi de 42,65% e o principal destino foi a Rússia,
que representou 24,94% do total importado do complexo sucroalcooleiro brasileiro.
3.4 Produtos florestais
No Quadro 13 é apresentada a participação dos principais exportadores mundiais de produtos florestais. Do total produzido pelo
mundo, cerca de 910 milhões de toneladas foram destinadas à exportação: os EUA exportaram 95,8 milhões de toneladas, enquanto
o Brasil destinou 38,5 milhões de toneladas ao mercado externo, se posicionando na oitava posição entre os maiores exportadores
mundiais. Desde 2000/2001, o aumento do comércio mundial de produtos florestais é liderado pelos EUA e pelo Canadá, que são os
maiores exportadores mundiais.
Quadro 13: Participação dos maiores exportadores mundiais de produtos florestais– 2000/2001 e 2015/2016
2015/2016
2000/2001
Exportação (milhões
Exportação (milhões
Participação (%)
Participação (%)
de toneladas)
de toneladas)
EUA
95,78
10,52
73,46
11,08
Canadá
80,65
8,86
99,63
15,02
China
62,22
6,84
22,08
3,33
Rússia
61,24
6,73
49,34
7,44
Alemanha
57,89
6,36
43,32
6,53
Suécia
45,42
4,99
39,35
5,93
Finlândia
39,05
4,29
38,82
5,85
Brasil
38,51
4,23
14,24
2,15
Resto do Mundo
429,41
47,18
282,98
42,67
Total
910,18
100,00
663,24
100,00
Fonte: Elaboração dos autores a partir de FAOSTAT (2017). Nota: (*) Ranking relacionado à safra agrícola 2015/2016.
País*

Variação da
participação
(p.p.)
-0,55
-6,16
3,51
-0,71
-0,17
-0,94
-1,56
2,08
4,51
-

No Quadro 14, observam-se as exportações do setor de produtos florestais por subsetores entre 2000 e 2016. É possível constatar
que a celulose, madeira e papel são os subsetores que foram mais comercializados no mercado externo no ano mais recente. Percebese, também, que estes apresentaram uma considerável elevação no valor exportado no período de estudo: 248,1%, 48,4% e 98,9%,
respectivamente.
Quadro 14: Exportações brasileiras do setor de produtos florestais– 2000/2005/2010/2016
Setor/Subsetores

2000
Valor
(US$ bilhões)
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Produtos florestais
4,42
- Borracha natural e gomas naturais
0,00
- Celulose
1,60
- Madeira
1,88
- Papel
0,94
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

8,79
0,00
3,01
4,55
1,23

10,24
0,00
5,57
2,79
1,87

21,42
0,00
13,52
5,76
2,13

No Quadro 15 são identificados os três mercados com maior relevância na pauta de exportação de produtos florestais brasileiros no
período 2000/2016.
Quadro 15: CR3 das exportações brasileiras de produtos florestais – 2000/2016
2000
Países
%
EUA
25,27
Argentina
8,81
Bélgica
8,45
Cr3
42,53
Fonte: Elaboração dos autores a partir de Brasil (2017).

2016
Países
China
EUA
Países Baixos
CR3

%
23,55
20,52
7,80
51,87

Pode se destacar o desempenho da China, que no último ano foi o principal comprador do setor, com uma representatividade de
23,55%. O segundo principal importador foram os EUA, sendo que, em 2016, foram responsáveis por 20,52% do total de produtos
florestais exportados pelo Brasil. Contudo, em 2000, classificou-se em primeiro lugar no ranking dos principais destinos das
exportações brasileiras de produtos florestais: 25,27%. Por fim, os Países Baixos destacaram-se com o terceiro principal destino das
exportações nacionais, representando 7,80% do total comercializado com o mundo, em 2016. Juntos, estes países concentraram
51,87% do total comercializado pelo Brasil, no setor de produtos florestais, com o resto do mundo, em 2016.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do estudo foi analisar a evolução das exportações do agronegócio brasileiro, no período 2000-2016, por produto e por
destino, além de avaliar o grau de concentração das exportações. A participação do agronegócio nas exportações do Brasil aumentou
de 20,6%, em 2000, para 84,9%, em 2016 e alguns setores se sobressaíram na pauta de exportação do agronegócio brasileiro desde
os anos 2000, sendo eles o complexo soja, as carnes, o complexo sucroalcooleiro e os produtos florestais. Juntos, representaram
72,1% do valor exportado pelo agronegócio, em 2016 (em 2000, representavam 57,3%). O principal destino das exportações do
agronegócio foi a China, que, em 2016, importou US$ 20,83 bilhões de dólares. Este valor representou, praticamente, o total
exportado pelo agronegócio brasileiro no ano de 2000.
O complexo soja apresentou a maior participação no valor das exportações do agronegócio: 29,9% do total comercializado com o
exterior, em 2016. O produto carnes também ampliou sua participação no total exportado, passando de 9,5%, em 2000, para 16,7%,
em 2016. O complexo sucroalcooleiro teve uma participação de 13,4% do total comercializado com o exterior, em 2016 (em 2000,
foi de 6,0%). Os produtos florestais, por sua vez, tiveram queda em sua participação no total das exportações do agronegócio
brasileiro. Em 2016, representavam 12,1% do total exportado, enquanto que, em 2000, sua participação foi de 21,4%,
correspondendo ao principal produto do agronegócio comercializado com o resto do mundo.
No ano de 2015, o principal exportador do complexo soja do mundo foi o Brasil, com 54,32 milhões de toneladas. Desde a safra
2000/2001, o Brasil e os EUA concentram as exportações desse complexo, representando, juntos, em 2015/2016, 78,09% do total
exportado no mundo. O principal comprador do complexo soja brasileiro foi a China, representando 57,59% do total exportado, em
2016. Bem acima do segundo comprador, os Países Baixos, com 6,51%.
Referente ao setor de carnes, o Brasil se encontra na segunda colocação como principal exportador mundial, com 6,31 milhões de
toneladas, em 2015/2016, atrás somente dos EUA, que exportaram 6,69 milhões de toneladas. Os principais compradores se
alteraram de 2000 para 2016, sendo que no último ano dois países asiáticos lideraram como maiores compradores: Hong Kong
(13,01%) e China (12,33%).
No complexo sucroalcooleiro, o principal exportador mundial é o Brasil, seguido pela Tailândia, representando 25,52 e 7,71 milhões
de toneladas, respectivamente, em 2015/2016. Quanto aos principais compradores dos produtos brasileiros, estão a Índia, a China e
a Argélia, que representaram 21,57% do total comercializado com o mundo, em 2016.
Nos produtos florestais, o Brasil aumentou a quantidade exportada significativamente, entre 2000/2001 e 2015/2016, passando de
14,24 para 38,51 milhões de toneladas. O país ocupa a oitava posição como exportador mundial nesse setor. China, EUA e Países
Baixos são os principais importadores brasileiros e concentram, em 2016, 51,87% do que é vendido de produtos florestais pelo Brasil
ao exterior.
Com base nos dados e na revisão bibliográfica, pode-se concluir que o Brasil é uma potência no setor de agronegócio, liderando a
exportação de mais de um produto do setor. Este resultado vem ao encontro do que foi abordado nos estudos de Posser e
Massuquetti (2014), Santetti e Azevedo (2013), Avila (2012), Negri e Alvarenga (2011), Nassif (2011) e Sonaglio et al. (2010), que
mostraram em suas pesquisas uma forte tendência à reprimarização da pauta exportadora brasileira a partir dos anos 2000.
Além disso, observa-se o elevado aumento no grau de concentração das exportações para a China nos principais setores estudados,
confirmando a forte influência que o mercado chinês exerce no mercado do agronegócio brasileiro. Assim, alterações na demanda
chinesa podem influenciar positivamente ou negativamente a balança comercial do Brasil.
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RESUMO
Este trabalho pretende analisar a relação entre a produtividade do trabalho e a remuneração do trabalhador. Para atingir o objetivo,
é utilizada a metodologia shift-share que possui um caráter exploratório mas permite identificar onde estão as principais causas da
variação observada nas variáveis em estudo. Pode-se verificar se as singularidades de cada região tiveram maior impacto na
produtividade e remuneração do que as particularidades de cada setor de atividade, ou, ainda, qual foi o impacto da conjuntura
económica nacional nessa alteração. Com os dados obtidos por meio do PORDATA e do IBGE, foi possível notar diferenças
significativas na composição da variação da produtividade e remuneração no Brasil e em Portugal. No primeiro, o comportamento
da componente regional é mais significativo para a remuneração, enquanto a produtividade é mais afetada pela componente
nacional. Nas duas variáveis, a componente estrutural pareceu ser pouco significativa. Já no caso português, as componentes
estruturais e nacionais parecem exercer maior influência na remuneração. A produtividade, por outro lado, teve impacto negativo
da componente nacional.
Palavras-chave: análise shift-share, Brasil, Portugal, produtividade do trabalho, remuneração do trabalho

PRODUCTIVITY AND LABOUR REMUNERATION: SHIFT-SHARE ANALYSIS APPLICATION TO BRASIL AND PORTUGAL
ABSTRACT
This work aims to analyse the relationship between labour productivity and employees' remuneration. To reach the objective, is
applied the shift-share methodology that has an exploratory character but allows identifying where are the main causes of variation
observed in the variables under study. It can be verified that the singularities of each region had a greater impact on productivity and
remuneration than the particularities of each sector of activity or the impact of the national economic situation on this change. With
the data obtained through PORDATA and IBGE, it was possible to notice significant differences in the composition of the variation of
productivity and remuneration in Brazil and Portugal. In the first economy, the behavior of the regional component is more significant
for the remuneration, while productivity is more affected by the national component. In both variables, the structural component
appeared to be insignificant. In the Portuguese case, the structural and national components seem to exert a greater influence on
the remuneration. Productivity, on the other hand, had a negative impact on the national component.
Keywords: Shift-share analysis, Brasil, Portugal, labour productivity, labour remuneration

1. INTRODUÇÃO
1.1 Tipo de letra e espaços (este é o estilo a usar para os títulos das subsecções)
Este trabalho analisa a relação entre a produtividade e a remuneração do trabalho procurando perceber a dinâmica da relação, não
só em nível estrutural, mas também em nível regional e setorial. Produtividade e remuneração são dois elementos importantes não
só do ponto de vista económico, mas também do bem-estar (Saari, 2011). A produtividade pode gerar aumento do Produto Interno
Bruto (Blanchard, 2000; Mankiw, 2000; Fleck et al., 2011; Saari, 2011). Por outro lado, a importância da produtividade no crescimento
económico é elevada quando fatores demográficos deixam de promover tal crescimento (Piketty, 2013; Bonelli, 2014; Ellery Jr., 2014;
De Negri & Cavalvante, 2014). Entretanto, o aumento do PIB não representa, necessariamente, um aumento do bem-estar (Stiflitz,
Sen, & Fitoussi, 2009). Esse aumento acontecerá não só com uma produção eficiente, mas também através da interação entre
produtores e consumidores (Saari, 2011), ou seja, com uma boa distribuição do rendimento. Estudar a dinâmica entre remuneração
e produtividade permite obter algumas respostas no que diz respeito à distribuição do rendimento (Feldstein, 2008; Fleck, Glaser, &
Sprague, 2011). Por outras palavras, será possível perceber o quanto o trabalhador desfruta dos benefícios do crescimento
económico (Fleck, Glaser, & Sprague, 2011). Além disso, não é de se desconsiderar a importância que essa relação tem para a gestão
de empresas, dada a magnitude estratégica que a política de remunerações possui na esfera empresarial. Desde a escola clássica até
as teorias de gestão mais contemporâneas, destaca-se o papel central da remuneração do fator trabalho para o sucesso da empresa
(Chiavenato, 2003).
Face ao exposto, este trabalho de investigação dedica-se a analisar, comparativamente, a evolução da remuneração e da
produtividade do trabalho no Brasil e em Portugal. Vai tentar perceber-se se a evolução da produtividade e remuneração do trabalho,
em cada uma das economias e ao longo do tempo, depende das tendências macroeconómicas nacionais ou se tal evolução depende
da estrutura económica (setorial) ou regional de cada uma das economias. Desta maneira será possível identificar como cada setor
de atividade e região influenciam a evolução da produtividade e remuneração do trabalho, bem como verificar o que mais influencia
a diferença entre a remuneração e produtividade. A análise do comportamento da produtividade e remuneração do trabalho - e da
relação entre os dois conceitos em termos temporais, setoriais e regionais - em duas economias que partilham não só uma língua,
mas também um passado em comum é importante quando as duas economias são parceiras comerciais estratégicas.
Este trabalho está divido em duas secções. Na primeira apresentam-se considerações metodológicas como os conceitos em estudo
e a metodologia de análise shift-share e na segunda os resultados e respetiva análise. Por fim, conclui-se.
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2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
2.1 Variáveis em estudo: Produtividade e remuneração
No âmbito desta investigação e face aos objetivos propostos três bases de dados foram utilizadas: (1) Instituto Nacional de Estatística
(INE) , para recolha de informação estatística referente à economia portuguesa; (2) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) , para a recolha de informação estatística referente à economia brasileira. A escolha destas bases de dados teve, como
prioridade base, a fiabilidade dos dados e o seu reconhecimento junto da comunidade científica. Nas bases de dados, foi recolhida
informação estatística temporal para as variáveis estudadas neste trabalho, cujo objetivo é analisar a relação entre a produtividade
do trabalhador e a sua remuneração. Assim, foram duas as variáveis selecionadas e que vão ser objetivo de tratamento quantitativo:
o ganho médio mensal do trabalhador por conta de outrem (no futuro designado por ganho) e a produtividade aparente do trabalho
(no futuro designada por PAT).
De uma maneira geral, a produtividade pode ser definida como um conceito de eficiência que procura perceber a quantidade de
recursos (inputs) necessária para obter uma determinada medida de resultado (output) (Blanchard, 2000; Freeman, 2008). Por outras
palavras, pode ser medida pelo quociente entre resultados e recursos utilizados para os obter. Ora, entre os recursos o trabalho e o
capital destacam-se sendo que, neste trabalho em particular, se estuda o fator trabalho. Portanto, se se considerar os resultados
como os bens e/ou serviços produzidos e os insumos como o tempo, esforço e habilidade da força de trabalho, pode-se estimar a
produtividade do recurso produtivo trabalho (Freeman, 2008). Existem, no entanto, diferentes formas de se medir a produtividade,
consoante aquilo que se entender por resultados e recursos produtivos (inputs ou insumos). O numerador pode aceitar diferentes
medidas de resultado, como o número de bens produzidos (produção total), o acréscimo no número de bens produzidos (produção
marginal) ou o seu valor financeiro. E existem, também, diferentes formas de inputs. Por exemplo, o número de trabalhadores,
número de horas trabalhadas ou capital utilizado para a produção (Lazear, 2006). O INE (para Portugal) disponibiliza os valores da
PAT desagregados por região geográfica e setor de atividade, o que permite a aplicação direta do método de análise shift-share. Já o
IBGE (para o Brasil) disponibiliza os valores do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e o número do pessoal ao serviço por região e setor
de atividade. Logo, basta apenas dividir o VAB pelo número de pessoal ao serviço para se obter a PAT (INE, 2016) e assim realizar a
aplicação do mesmo referencial estatístico.
A decisão de se estudar o ganho médio mensal do trabalhador por conta de outrem e não o salário, ocorre pelo facto de o primeiro
indicador poder representar, com mais exatidão, o montante que o trabalhador recebe todos os meses. A distinção entre os dois
conceitos é, de facto fundamental sendo que a importância dessa diferenciação entre ganho médio mensal e salário foi destacada
por Lazear (2006), Feldstein (2006) e Fleck et al. (2011). De facto, o ganho inclui outros valores para além da remuneração de base
como por exemplo: horas extras, subsídios de férias, gorjetas, entre outros (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2016).
2.2 Economias e setores de atividade em estudo: Brasil e Portugal
O Brasil e Portugal são economias que embora partilhem um passado comum se distinguem em termos geográficos, demográficos,
económicos, políticos e sociais. Por existir tal distinção busca-se, neste trabalho, averiguar o comportamento da relação entre o
ganho e a produtividade em economias tão diferentes e, desta forma, verificar se existe algum comportamento similar em ambos os
países que viveram no período de 2010 e 2014 um período económico conturbado. Em termos geográficos, o Brasil apresenta uma
área de, aproximadamente, 8,51 milhões de km² (IBGE, 2015) com 5.570 municípios (IBGE, 2016). Portugal possui uma área de 92.225
km² (PORDATA, 2015) e 308 municípios (PORDATA, 2015). Em termos demográficos, a população brasileira é estimada em
206.587.271 (IBGE, 2016) e a portuguesa em 10.341.330 (INE, 2015). Em 2015, a economia brasileira era a 9ª maior do mundo e a
portuguesa a 46ª (FMI, 2015).
As regiões estudadas em Portugal são as NUTII pertencentes à parte continental do país. São elas, as regiões: Norte, Centro, Lisboa,
Alentejo e Algarve. As regiões dos Açores e da Madeira estão excluídas da análise por falta de dados. Já para o Brasil, estuda-se as
suas cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A opção pela análise comparativa das cinco grandes regiões
existentes em cada uma das economias é feita porque qualquer análise para um nível regional mais desagregado tornaria a análise
incomportável já que se teriam que analisar centenas a milhares de regiões brasileiras e várias dezenas a centenas de regiões
portuguesas.
Quanto aos setores de atividade, utiliza-se como base, para Portugal, a Classificação de Atividades Económicas (CAE) segundo a sua
revisão 3. No Brasil, essa relação denomina-se Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) segundo a revisão 2.0.
As duas classificações são compatíveis. No entanto, por limitações na base de dados do IBGE, algumas agregações tiveram que ser
feitas e serão listadas a seguir:
• Os setores de atividade “Eletricidade e gás” e “Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação” foram
agregados num único setor denominado neste trabalho por “Eletricidade e gás e Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e
Descontaminação”; e,
•Os setores de “Atividades profissionais, científicas e técnicas”, “Atividades administrativas e serviços complementares” e
“Administração pública, defesa e seguridade social”, também foram agregadas num único setor, denominado neste trabalho por
“Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares”.
Com o objetivo de comparação entre as duas economias, as seguintes modificações foram feitas:
• Os setores de “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” e “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição”, foram agregados num único setor denominado neste trabalho por “Eletricidade, gás, vapor, água
quente e fria, ar frio, captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição”; e,
• Os setores “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”, “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” e
“Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória” foram agregados num único setor, neste trabalho denominado por
“Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, atividades administrativas e dos serviços de apoio, administração Pública
e Defesa e Segurança Social Obrigatória”.
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Outra consideração a ser feita sobre os setores em análise é que ela não incluirá o setor “Atividades financeiras e de seguros”, dadas
as limitações existentes na base de dados do INE. Além do mais, no Brasil, os setores de educação e saúde são divididos em “educação
e saúde públicos” e “educação e saúde mercantil” – esta mesma desagregação será mantido para o Brasil.
2.3 Metodologia de análise shift-share
A análise shift-share é uma técnica que foi originalmente desenvolvida por Dunn (1960) e ainda hoje é bastante utilizada em análises
regionais. Tal método permite decompor a variação de determinada variável em três dimensões: nacional, regional e estrutural. Cada
uma dessas dimensões será denominada como componente sendo que se decompõe a variação absoluta de uma determinada
variável num determinado período de tempo nas componentes: nacional (CN), regional (CR) e estrutural (CE) (Dinc, 2002).
A primeira componente – componente nacional - representa qual deveria ser a variação verificada na variável em estudo num
determinado setor e região, num determinado intervalo de tempo, caso o comportamento da variável (nesse setor e atividade)
seguisse o comportamento da mesma variável em termos globais (nacionais). No caso das variáveis em estudo, tenta-se perceber o
quanto deveria variar o ganho médio mensal de um trabalhador em determinada região e atividade caso esta variável seguisse a
variação que o ganho médio mensal de um trabalhador regista ao nível nacional. O mesmo para a PTF.
A componente regional avalia a competitividade de uma região, ou seja, mede as alterações das variáveis em estudo ocorridas por
conta das particularidades de uma determinada região. Através desta componente pode-se aferir o quanto o ganho médio mensal
por trabalhador ou a PTF evoluíram, numa determinada região e atividade, devido a posição competitiva de cada região. Note-se que
a análise shift-share não permite avaliar quais são as razões de uma competitividade regional mais ou menos elevada, apenas permite
verificar quais regiões que são mais e menos competitivas considerando uma determinada atividade.
Por último, a componente estrutural mensura a parcela da variação ocorrida nas variáveis em estudo proveniente da estrutura
produtiva de uma região. Essa componente reflete a influência do grau de especialização de uma determinada região por ramo de
atividade na variação de sua PTF e nos ganhos médios auferidos mensalmente por trabalhador.
Para apresentar, matematicamente, a metodologia considera-se que a variável em análise se designa como variável X, a qual deve
ser substituída pelo valor da PTF, quando se analisa a PTF, e pelo ganho médio mensal por trabalhador, quando se analisar esta
𝑡
variável. Portanto, 𝑋𝑖𝑟
será definido como a variável no setor i e na região r no início do intervalo temporal de análise – intervalo que
𝑡 como a variável
medeia entre t (neste trabalho, em concreto, 2010) a t + k (neste trabalho, em concreto, 2013). Também se define 𝑋𝑛𝑟
para o setor i no conjunto da economia do país em questão. Dessa maneira, tem-se o seguinte:
Diferença da variável X no setor i da região r entre a primeira observação (2010) e a última (2013):
∆𝑖𝑟 =

𝑡+𝑘
𝑋𝑖𝑟
𝑡 −1
𝑋𝑖𝑟

(1)

Diferença da variável 𝑋 no setor i no conjunto da economia entre a primeira e a última observação:
∆𝑖𝑛 =

𝑡+𝑘
𝑋𝑖𝑛
𝑡 −1
𝑋𝑖𝑛

(2)

Diferença ocorrida na variável X no conjunto de setores na economia como um todo entre a primeira e a última observação:
∆𝑛

(3)

Face às diferenças apresentadas anteriormente, é possível calcular as componentes da análise shift-share da maneira forma.
Componente Nacional (CN):
(4)

𝐶𝑁 = ∑ 𝑋𝑖𝑟 . ∆𝑛
𝑖

Componente Estrutural (CE):
(7)

𝐶𝐸 = ∑ 𝑋𝑖𝑟 . (∆𝑖𝑛 − ∆𝑛 )
𝑖

Componente Regional (CR):
𝐶𝑅 = ∑ 𝑋𝑖𝑟 . (∆𝑖𝑟 − ∆𝑖𝑛 )

(8)

𝑖

O total da variação na variável X é dada pelo somatório das três componentes, ou seja:
𝑋𝑟𝑡+𝑘 − 𝑋𝑟𝑡 = ∑ 𝑋𝑖𝑟 . ∆𝑛 + ∑ 𝑋𝑖𝑟 . (∆𝑖𝑛 − ∆𝑛 ) + ∑ 𝑋𝑖𝑟 . (∆𝑖𝑟 − ∆𝑖𝑛 )
𝑖

𝑖

(9)

𝑖

Essa metodologia, embora eminentemente exploratória, é muito utilizada em análises regionais e espaciais, pode-se citar alguns
exemplos de trabalhos que usaram a metodologia. É o caso dos trabalhos de Cuadrado-Roura e Maroto (2016) de De Vries, Erumban,
Timmer, Voskoboynikov, e Wu (2012), de Mas, Milana e Serrano (2008), de Parham (2012) e Polyzos(2013). No primeiro, a
metodologia foi utilizada para medir a resiliência regional à crise económica que atingiu a Zona Euro na Espanha. O segundo trabalho
mencionado utilizou o método shift-share para analisar os efeitos de transformações estruturais no crescimento da produtividade
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nos países dos BRIC (Brasil. Russia, Índia e China). O trabalho de Mas, Milana e Serrano (2008) estudou a evolução da produtividade
na Espanha e na Itália segundo os efeitos estruturais e de cada setor de actividade. Parham (2012) investigou as origens da queda de
produtividade na Austrália de acordo com as componentes da análise shift-share. O último estudo, procurou identificar as
contribuições regionais para a evolução da produtividade na Grécia.

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SHIFT-SHARE
3.1 Portugal
Ao aplicar a metodologia shift-share para os dois países, as cinco regiões estudadas em cada um deles, e os setores de atividade
selecionados, analisar-se-á, em primeiro lugar, como é que o ganho e a produtividade do fator trabalho, em Portugal, evoluiu em
consequência da evolução de cada uma das três componentes da análise adotada – componente nacional (CN), componente regional
(CR) e componente estrutural (CE).
Com o objetivo de permitir uma melhor análise da relação entre o ganho e a produtividade do trabalhador em Portugal, elabora-se
a Tabela 1 que apresenta as componentes – nacional, regional e estrutural - em termos percentuais. As percentagens são calculadas
tendo como base o valor de cada variável no ano de 2010, ou seja, o valor de 𝑋𝑖𝑟 constante nas equações (4), (5) e (6). Salienta-se,
que os valores percentuais para as componentes nacional e estrutural são os mesmos para todas as regiões, pois ao se dividir tanto
a componente nacional, quanto a estrutural pelo valor de 𝑋𝑖𝑟 , o resultado para a primeira componente será sempre ∆𝑛 e para a
segunda (∆𝑖𝑛 − ∆𝑛 ). Como esses valores são iguais para todas as regiões – porque o primeiro caso representa a variação nacional e
o segundo a variação da indústria em nível nacional – o resultado da componente nacional e estrutural será o mesmo em todas as
regiões. Portanto, esses valores são colocados na coluna referente ao continente. Nas demais colunas, onde estão representadas as
regiões, apresenta-se somente a variação percentual da componente regional.
Após observação dos dados constantes na Tabela 1, chama-se a atenção para alguns setores de actividade que apresentaram
variações mais bruscas. O primeiro a ser salientado é o setor de “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”. Neste ramo,
as desigualdades regionais foram bastante acentuadas, principalmente no que diz respeito à produtividade, a qual foi puxada para
baixo pelas componentes nacionais e estruturais num total de -32,70%. Na região Norte, a componente regional acentuou ainda mais
a queda de produtividade, pois somou -20,28%. Ou seja, houve, nessa região, uma queda total de produtividade de -52,98%. Porém,
a região do Alentejo apresentou uma componente regional de 33,74%. Conseguiu, desta forma, um aumento de produtividade de
1,74%. Já para o ganho observam-se componentes nacionais e estruturais positivas de 1,58%, no total. As diferenças regionais
também foram significativas para esta variável. Note-se que a região Norte, para a qual se observaram os menores valores de variação
percentual, tanto para produtividade quanto para o ganho, em comparação com as outras regiões, não conseguiu aumentar o ganho
pois sua componente regional foi de -2,87%. A região que mais elevou o ganho foi a região de Lisboa, cuja componente regional ficou
em 2,05%, ainda que esta região não tenha sido a que tenha apresentado os melhores valores para o aumento da produtividade.
No setor das indústrias extractivas, a componente estrutural (10,90%) foi bastante relevante para o aumento dos ganhos, já que as
componentes regionais foram negativas no Norte (-10,10%), Centro (-8,24%), Alentejo (-1,94%) e Algarve (-15,86). A região de Lisboa
foi a única que apresentou uma componente regional positiva (4,65%), indicando que nesta região os trabalhadores foram melhor
remunerados do que nas restantes. Observando-se a diferença em pontos percentuais entre o ganho e a produtividade, verifica-se
que a região de Lisboa foi a que obteve a maior diferença na componente regional (16,44%), exprimindo a desarmonia verificada
entre a variação da produtividade e do ganho. Outro setor que também apresentou grandes divergências entre as regiões foi o das
“actividades de informação e de comunicação”. Neste ramo a região que apresentou a menor componente regional para a
produtividade foi o Centro (-30,72%), Foi, também, a que apresentou a maior componente regional para o ganho (8,28%). Foi no
Algarve que se verificou o maior valor dessa componente para a produtividade (40,58%).
O setor das “atividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas” também apresentou grandes diferenças regionais.
Enquanto as componentes estruturais da produtividade (-2,25%) e do ganho (-2,72%) foram relativamente próximas, nas
componentes regionais essa diferença é bastante significativa, principalmente nas regiões Norte, Algarve e Centro. Nestas últimas
regiões as diferenças percentuais entre a componente regional da produtividade e do ganho foram de 24,80; 19,97 e 19,89,
respetivamente. Isso indica que as diferenças regionais foram significativas na variação das duas variáveis e, também, no nãoalinhamento entre a produtividade e o ganho.
Tabela 1. Decomposição da variação percentual do ganho e da produtividade do trabalho em Portugal, nas três componentes em
análise.
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1,52%

-1,12%

0,29%
0,38%
-0,46%
1,70%
-7,20%
-2,27%

-3,44%

-1,99%
-0,19%
-2,72%
2,72%

Construção

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos

Transportes e armazenagem

Alojamento, restauração e similares

Actividades de informação e de comunicação

Actividades imobiliárias

Administração Pública e Defesa; Segurança Social
ObrigatóriaActividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares Actividades administrativas e dos serviços de
apoio

Educação

Actividades de saúde humana e apoio social

Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e
recreativas

Outras actividades de serviços

10,90%

0,01%

CE

Continente

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição

1,57%

CN

Ganho

Indústrias transformadoras

Indústrias extractivas

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Total

Sector de actividade

-2,99%

CN

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos do INE.

3.2 Brasil
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-2,31%

-2,25%

-2,60%

-3,89%

0,72%

-19,24%

-18,16%

-5,07%

4,69%

1,03%

-5,46%

17,60%

5,75%

-3,80%

-29,71%

CE

Produtividade

-2,87%

-1,10%

4,77%

1,01%

-0,56%

4,40%

0,51%

2,49%

0,91%

2,28%

0,89%

1,22%

0,85%

1,57%

-10,10%

-6,82%

-20,03%

-3,38%

-4,18%

1,39%

16,97%

14,91%

-10,03%

-3,82%

0,38%

6,10%

4,98%

7,59%

-2,85%

-20,28%

1,81%

CR

Produtividade

Norte

1,24%

CR

Ganho

-1,39%

-8,63%

-0,43%

-6,38%

2,29%

-2,39%

8,28%

-0,39%

-2,88%

-0,28%

1,69%

1,52%

0,29%

-8,24%

-0,75%

4,82%

11,25%

6,35%

5,85%

0,16%

10,31%

-30,72%

4,06%

-2,49%

-2,52%

4,68%

2,71%

0,80%

3,83%

4,39%

-0,55%

CR

Produtividade

Centro

0,39%

CR

Ganho

1,04%

-2,61%

-1,03%

4,39%

-2,24%

3,00%

-0,27%

0,18%

0,57%

0,61%

1,35%

-1,62%

1,07%

4,65%

2,05%

12,02%

12,94%

5,15%

3,33%

-0,74%

-10,32%

-1,16%

4,65%

2,29%

0,64%

-3,28%

-1,36%

-5,91%

-11,79%

16,86%

-0,03%

CR

Produtividade

Lisboa

-0,59%

CR

Ganho

0,56%

0,60%

26,94%

-1,63%

-4,20%

3,86%

2,63%

7,40%

-2,13%

1,50%

-1,06%

-1,67%

1,51%

0,69%

-1,94%

-9,43%

35,69%

-3,88%

-3,27%

0,04%

-2,64%

28,52%

-10,98%

-0,47%

-2,04%

-2,14%

-47,82%

-3,32%

-16,89%

33,74%

-0,11%

CR

Produtividade

Alentejo

0,66%

CR

Ganho

0,06%

-1,92%

-22,37%

-1,20%

-1,57%

-0,79%

-10,53%

1,26%

-2,58%

2,74%

-2,29%

-7,11%

2,80%

-1,74%

-15,86%

-13,68%

-2,40%

-4,61%

1,15%

2,09%

-6,19%

40,58%

10,97%

-8,77%

-4,19%

-3,98%

167,17%

2,12%

0,27%

18,62%

-1,40%

CR

Produtividade

Algarve

-2,73%

CR

Ganho
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Nesta subsecção, apresentam-se os resultados da análise shift-share para o Brasil em termos percentuais, de maneira que permita
uma melhor comparação entre a evolução do ganho e da produtividade do fator trabalho no Brasil em cada uma de suas cinco
regiões. No total dos setores de atividade, verifica-se que as regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as que apresentaram
componentes regionais da produtividade (-3,54% e -0,52%, respetivamente) superiores às do ganho (-14,15% e -0,83%,
respetivamente). Entretanto, devido à componente nacional, a região Sudeste acabou por ter um crescimento do ganho de 30,69%,
enquanto o aumento na produtividade foi de 22,54%. Já na região Centro-Oeste, o ganho cresceu cerca de 17,37%, e a produtividade,
aproximadamente, 19,52%. Ou seja, de facto, apresentou um aumento menor do ganho em relação a produtividade sendo a única
região que exibiu tal tendência. No ramo agrícola, a região Sul foi a que logrou o maior crescimento de produtividade medido pela
componente regional (20,03%), ao mesmo tempo que obteve a menor taxa de variação do ganho medido pela mesma componente
(-7,52%). Ou seja, mesmo que essa região se tenha conseguido destacar em termos de produtividade o ganho não acompanhou esse
ritmo de crescimento. O setor das “indústrias extractivas” apresentou divergências regionais bastante expressivas no que diz respeito
à produtividade. A região Centro-Oeste apresentou uma queda devido à componente regional de 40,99% e a Norte de 24,94%,
enquanto nas outras regiões a variação medida por essa componente ficou entre -1,17% e 2,62%. Entretanto, o ganho as
componentes regionais ficaram entre -3,75% e 4,53%. Tais valores indicam que os ganhos apresentaram um comportamento que
seguiu mais a tendência nacional e estrutural do que regional, já a produtividade apresentou variações significativas entre as regiões.
Outro setor que também apresentou grandes variações da produtividade entre as regiões foi o da eletricidade. Na região Norte a
produtividade obteve uma componente regional de 34,23% e a evolução do ganho atingiu os 10,21%. Entretanto, devido a
componente estrutural da produtividade (de -31,05%), essa variável cresceu menos do que o ganho. A região nordeste apresentou
uma componente regional da produtividade de -18,96% e, devido às dificuldades que enfrentou este setor – demonstrada pela
componente estrutural - ainda que atenuadas pela conjuntura nacional, essa região registou uma queda de produtividade de 26,94%.
Ao mesmo tempo os ganhos elevaram-se em 23,43%.
Tabela 2. Decomposição da variação percentual do ganho e da produtividade do trabalho no Brasil, nas três componentes em análise.
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1,08%

-7,96%

5,28%
9,21%
2,38%
9,66%
-8,46%
-7,20%

-4,29%

2,73%
-5,20%

Construção

Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos

Transportes e armazenagem

Alojamento, restauração e similares

Actividades de informação e de comunicação

Actividades imobiliárias

Administração, defesa, seguridade social,
educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento
públicas, atividades profissionais, científicas e
técnicas, atividades administrativas e serviços
complementares.

Educação e saúde mercantil

Actividades artísticas, de espectáculos,
desportivas e recreativas

15,27%

3,72%

CE

Brasil

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento, gestão de resíduos e despoluição

31,52%

CN

Ganho

Indústrias transformadoras

Indústrias extractivas

Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca

Total

Sector de actividade
23,06%

CN
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-9,38%

7,97%

5,10%

-12,94%

-15,75%

8,55%

-0,66%

10,09%

-7,30%

-31,05%

-16,21%

15,84%

21,24%

CE

Produtividade

-8,36%

32,51%

3,31%

-18,15%

5,45%

-1,49%

-7,80%

-0,14%

15,56%

10,21%

-1,60%

4,53%

11,13%

-1,44%

-27,05%

8,63%

-27,47%

-14,95%

-11,21%

1,01%

-9,47%

-10,12%

34,23%

-8,86%

-24,94%

-8,18%

-1,27%

CR

Produtividade

Norte

5,69%

CR

Ganho

-39,91%

-3,93%

18,60%

10,01%

6,53%

-4,93%

1,79%

2,04%

4,02%

-0,12%

3,48%

-3,75%

-2,07%

0,35%

19,28%

0,97%

-7,20%

5,27%

-1,55%

-0,96%

-10,11%

6,47%

-18,96%

1,36%

-1,17%

-11,05%

0,66%

CR

Produtividade

Nordeste

7,11%

CR

Ganho

9,65%

-2,35%

0,00%

-3,08%

2,03%

-0,42%

1,28%

-1,39%

-2,41%

-3,43%

-2,77%

-3,38%

-0,12%

-0,03%

-1,70%

2,36%

2,35%

-0,63%

-0,15%

3,92%

3,50%

1,28%

-2,65%

-6,20%

2,61%

-8,96%

-0,52%

CR

Produtividade

Sudeste

-0,83%

CR

Ganho

7,51%

1,35%

4,26%

11,32%

1,16%

11,15%

-2,59%

5,11%

-0,81%

9,49%

8,54%

3,79%

-7,52%

0,18%

3,08%

-2,25%

6,29%

3,97%

11,36%

-10,58%

4,20%

-2,98%

4,55%

16,06%

2,62%

20,03%

3,47%

CR

Produtividade

Sul

6,55%

CR

Ganho

-23,34%

-4,40%

-24,41%

6,10%

-21,62%

-6,57%

2,42%

1,84%

12,15%

-3,84%

6,84%

-2,02%

3,12%

-14,15%

CR

-3,16%

-7,31%

-14,56%

-4,55%

-3,73%

-11,49%

-3,34%

-5,55%

-10,11%

15,56%

8,15%

-40,99%

-15,52%

-3,54%

CR

Produtividade

Centro-oeste
Ganho
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Discussão dos resultados para a economia portuguesa e brasileira do ponto de vista comparativo
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Esta subseção busca avaliar a evolução do ganho e da produtividade em termos comparativos entre os dois países objetos de análise
deste estudo, utilizando como base os resultados obtidos por meio da aplicação da metodologia shift-share.
Olhando primeiro para o ganho, percebe-se que, no Brasil, todos os setores elevaram os salários dos trabalhadores (com exceção do
setor de Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas na região Nordeste). Além disso, muito desse aumento
aconteceu devido aos efeitos nacionais e regionais, com maior relevância para este último.
Em Portugal, o aumento dos ganhos não foi percebido em todos os setores. As atividades que reduziram o ganho foram
intensivamente afetadas pelos efeitos estruturais, ao contrário do país sul-americano onde a componente estrutural não exerceu
tanta influência. Nos demais setores de atividade portugueses, aqueles nos quais o ganho aumentou, a componente estrutural
revelou-se mais influente nos ramos industriais, já para os setores agrícola e de serviços as componentes nacionais e regionais foram
mais influentes. Nota-se que, em algumas atividades do ramo de serviços, a componente estrutural também foi importante para
explicar a variação, são os casos dos setores de “Administração, defesa, seguridade social, educação, saúde, pesquisa e
desenvolvimento públicas, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares” e
“Atividades de informação e de comunicação”.
Analisando a produtividade, verificou-se que em quase todos os setores e regiões houve aumento de produtividade no Brasil. Tal
aumento foi fortemente puxado pela componente nacional, que foi maior que a estrutural em todos os setores e regiões brasileiras,
Nas regiões onde houve redução da produtividade, a principal responsável pela queda foi a componente regional – com exceção do
setor de “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição” cuja componente estrutural foi demasiadamente negativa resultando em queda de produtividade em três
das cinco regiões. Em Portugal, ao contrário do Brasil, a componente nacional não influenciou tanto a variação da produtividade, a
qual se reduziu em 10 dos 15 setores analisados em Portugal. As outras duas componentes foram mais importantes para a explicação
da evolução do que a nacional. Apenas no setor de “Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória Atividades de
consultoria, científicas, técnicas e similares Atividades administrativas e dos serviços de apoio” nota-se uma maior influência dos
efeitos nacionais sobre a variação da produtividade.
Observa-se, então, que há diferenças notáveis na evolução tanto do ganho como da produtividade entre os dois países. Porém, há
algo que se pode destacar como sendo uma similaridade entre o Brasil e Portugal que é o descompasso entre o ganho e a
produtividade. Ou seja, não se notou uma correlação muito evidente entre as duas variáveis. Para ilustrar esta conclusão, elabora-se
a Tabela 3 que apresenta a correlação342 entre as duas variáveis em cada uma das regiões dos dois países estudados. A primeira parte
da tabela refere-se à economia portuguesa enquanto a segunda se refere à economia brasileira.
Tabela 8. Correlação entre o ganho e a

Tabela 9. Correlação entre o ganho e a

produtividade
para cadaentre
regiãoprodutividade
em Portugal. e ganhoprodutividade
cada
regiãopor
no Brasil
Tabela
3. Correlação
em Portugalpara
e no
Brasil,
região.
Região

Coeficiente de correlação

Região

Coeficiente de correlação

Norte

0,2781

Norte

0,2603

Centro

-0,2048

Nordeste

0,2980

Lisboa

-0,2336

Sudeste

0,5870

Alentejo

0,5056

Sul

0,2082

Algarve

0,2619

Centro-oeste

0,0961

Fonte: elaboração própria com base nos dados
recolhidos do INE.

Fonte: elaboração própria com base nos dados
recolhidos do IBGE.

Com base nas duas tabelas, verifica-se que há pouca relação entre o ganho e a produtividade em ambos os países. Ou seja, as duas
variáveis são quase independentes entre si. A região do Alentejo, em Portugal, e do Sudeste, no Brasil, apresentaram os maiores
coeficientes de correlação sendo 0,51 para a primeira e 0,59 para a segunda. Apesar disso, esses coeficientes não indicam elevada
relação entre as variáveis. Portanto, a produtividade não foi suficiente para explicar a variação do ganho nos países e cortes temporais
estudados.
Note-se que estas constatações se referem a observações de nível macroeconómico. A nível microeconómico, tais considerações
conduzem a algumas questões relevantes já que tal dissimetria entre a produtividade e o ganho pode reduzir a competitividade das
empresas. Pode-se tentar perceber quais seriam os impactos da falta de correlação entre as duas variáveis para a competitividade
empresarial, ou ainda, quais são as origens dessa assimetria. Além disso, como se dá a influência das políticas de salário mínimo e
qual o resultado disso na produtividade em cada setor e região. Salienta-se a importância de se identificar essas tendências
macroeconómicas para a gestão das empresas, pois isso impacta a estratégia das organizações.

4. CONCLUSÃO
Aplicando-se a metodologia shift-share, pode-se perceber diferenças nas características da evolução do ganho e da produtividade
nos dois países objetos de estudo deste trabalho. No Brasil, o ganho foi mais influenciado pelos efeitos nacionais e regionais. Já a
produtividade foi mais influenciada pela conjuntura nacional quando o sinal foi de crescimento, nos casos onde ela diminuiu a
componente regional foi o principal fator influenciador. Em Portugal, o ganho foi mais influenciado pela componente estrutural no
ramo industrial. Nos ramos agrícola e de serviços a conjuntura nacional e regional foi mais influente. Para a produtividade, as
componentes estruturais e regionais foram mais importantes para sua variação. Também foi possível identificar regiões cujo
comportamento da produtividade e do ganho se encontra distante daquele identificado pela tendência nacional. No caso português,
a região do Algarve apresentou as menores componentes regionais nas duas variáveis, demonstrando que essa região pode estar
passando por dificuldades em comparação com as outras zonas portuguesas. A região Norte de Portugal, por outro lado, apresentou
as maiores componentes regionais na produtividade e no ganho, o que indica um ganho de competitividade dessa região. No Brasil,
a região Centro-Oeste foi a que apresentou as menores componentes regionais em ambas variáveis, indicando, então, dificuldades

342 Calculou-se a correlação entre as duas variáveis com base na evolução de 2010 a 2013 em cada um dos setores por região de Portugal e do Brasil.
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dessa região em acompanhar o ritmo nacional. A região Sul brasileira se destacou no que diz respeito à produtividade, apontando
um elevado aumento de competitividade. Quanto ao ganho, três regiões apresentaram componentes regionais similares, são elas:
Nordeste, Sul e Norte. Assinalando um comportamento regional mais uniforme.
Essas diferenças regionais que foram notadas podem servir de base para políticas públicas a fim de atuarem onde for necessário.
Ademais, este trabalho acrescenta na discussão que envolve a determinação dos salários pela produtividade, que Hagedorn &
Manovskii (2013) apontam como sendo um tema clássico porém em aberto. Pois os resultados encontrados podem colocar em dúvida
alguns aspetos da teoria neoclássica de determinação do salários, como apontados anteriormente.
Ressalta-se, que o estudo foi limitado geograficamente ao Brasil e a Portugal, portanto cabe a trabalhos futuros investigarem a
relação em outros países para se verificar as diferenças de comportamento do ganho e da produtividade nos diferentes países.
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RESUMO
Através da utilização de uma ferramenta analítica e simplificada – diagrama conceptual - o trabalho pretende contribuir para
robustecer um quadro de referência técnico, facilitador da formulação e monitorização de políticas públicas. Utilizando o exemplo
da temática relativa à população idosa, recorre da ideia de que existem vários perfis de idosos, com necessidades específicas e
respostas diferenciadas. Num contexto de crescimento da população idosa (Portugal é um dos países com mais idosos da UE, o quinto
com maior índice de envelhecimento), elenca as principais políticas públicas e faz a sua ligação com as especificidades de cada um
dos perfis identificados. O objetivo é o de construir um conjunto de representações da realidade nesta área específica que permitam
encontrar sobreposições de medidas de política, espaços em branco, e/ou outras contradições que ajudem a ajustar as intervenções
públicas e a mitigar questões complexas como a exclusão social ou a (diminuta) qualidade de vida dos idosos. Pretende-se, também,
que este exercício possa apoiar a programação e monitorização estratégica dos fundos da política de coesão e contribuir para o Pós
“Portugal 2020”, matérias que integram as responsabilidades profissionais dos autores.
Palavras-Chave: diagrama conceptual, dimensão territorial das respostas, políticas públicas, população idosa, visualização de
problemas complexos

VISUALIZATION OF COMPLEX PROBLEMS AND IDENTIFICATION OF PUBLIC RESPONSES: CONCEPTUAL DIAGRAM APPLIED TO THE
ELDERLY
ABSTRACT
Through the use of an analytical and simplified tool - the conceptual diagram - this work intends to contribute to the strengthening
of a technical reference framework, enabling the design and monitoring of public policies. Using the elderly population as an example,
this work bring to mind the idea that there the elderly have different profiles, each one with specific needs and different policy
answers. In a context of elderly population growth (Portugal is one of the countries with the oldest population in the EU, the fifth
with the highest index of ageing), lists the main public policies and links to the specificities of each of the identified profiles. The main
objective is to build a set of representations of reality that allows finding policy measures overlaps’, blanks and/or other
contradictions. It is also intended that this exercise can help to support the programming and strategic monitoring of cohesion policy
funds and to contribute to the Post "Portugal 2020", which are part of the authors' professional responsibilities.
Key words: conceptual diagram, territorial dimension of responses, public policies, elderly population, visualization of complex
problems

1. INTRODUÇÃO
O primeiro objetivo deste paper é descrever o processo de criação de um diagrama conceptual compatível com as problemáticas que
se quer descrever. Está sustentado numa configuração aparentemente simples, mas integra um elevado nível de complexidade uma
vez que estrutura diferentes objetos de análise, designadamente a identificação de problemas complexos e as respostas que a política
oferece para mapear a situação e assinalar eventuais falhas da ação pública. A metodologia sugerida para a construção do diagrama
pode, como último objetivo, ser adaptável a outras realidades (populações e/ou áreas setoriais), bem como comparável e/ou
articulável com outros instrumentos de análise de políticas.
O segundo objetivo do artigo é o demonstrar a aplicabilidade do modelo. Por se revelar pertinente e oportuna, a temática escolhida
para acolher o diagrama foi a população idosa e as políticas de apoio ao envelhecimento em Portugal.
A ligação das políticas públicas aos perfis-tipo encontrados para a população idosa cria condições para identificar fragilidades da ação
pública e sinalizar áreas de intervenção a descoberto.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO DIAGRAMA CONCEPTUAL
Na descrição deste processo, consideram-se duas fases complementares. Uma fase que explica a estrutura fixa, isto é, os alicerces
que sustentam o diagrama e que correspondem aos eixos, aos quadrantes e à identificação e sinalização dos riscos e dos vetores
evolutivos da problemática em estudo, e uma segunda fase, designada de análise estratégica, que resulta do mapeamento e da
monitorização e avaliação das respostas produzidas pelas políticas, no sentido de fornecer informação sobre as diferentes situações
identificadas. A forma como a narrativa do processo é construída permite perceber que esta ferramenta comporta vários momentos
que seguem uma lógica sequencial e encadeada de criação. Tem a vantagem acrescida de ser composto por camadas (layers) onde
as fases seguintes continuam a permitir observar cada uma das fases anteriores.
2.1 Caraterização dos eixos e dos quadrantes (estrutura fixa)
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Independentes entre si, os eixos do diagrama constituem-se como os alicerces do modelo, sendo a partir deles que todo o “edifício”
é construído. A problematização da temática e definição dos cenários desejáveis, a escolha de indicadores de suporte para as
dimensões e componentes de análise, etc…, tudo resulta das opções sobre os eixos. Após a denominação dos eixos cartesianos, o
diagrama assume uma complexidade acrescida quando se propõe designar fenómenos conjugados, traduzidos nos quadrantes. Por
sua vez, os quadrantes correspondem à posição no diagrama e nomeiam-se em função das características-tipo que resultam do
cruzamento dos eixos. Assim, como é a regra, o primeiro quadrante assume valores positivos nos eixos vertical e horizontal, mas esta
metodologia pressupõe que valores positivos/negativos possam ter uma tradução qualitativa como presença/ausência,
relevância/irrelevância, intensidade forte/fraca, etc…; o segundo distingue-se do primeiro por registar valores negativos no eixo
horizontal; o terceiro quadrante é duplamente negativo; o quarto distingue-se do primeiro pelos valores negativos no eixo horizontal
(Fig.1). A caraterização dos eixos e dos quadrantes é apoiada em instrumentos de análise qualitativos ou quantitativos, por exemplo,
sistemas de indicadores, que procuram contemplar as dimensões e/ou componentes previstas.
Figura 22: Caraterização dos eixos e dos quadrantes
MAIS
2

1

Menos

MAIS

3

4
Menos

Fonte: Criação própria

2.2 Sinalização dos riscos associados e vetores evolutivos (estrutura fixa)
No diagrama descrevem-se os problemas e riscos associados que podem resultar da (in)existência de alterações socioeconómicas,
políticas, de contexto ou até das características dos públicos-alvo (vetores evolutivos). Pretende-se elencar eventuais disfunções que
impeçam a concretização dos cenários desejáveis (e.g. melhoria da qualidade de vida) e sinalizar potenciais mudanças de perfis (inter
ou intra quadrante) a ter em conta em propostas de política. Os movimentos que conduzem a mudanças nas características dos perfis
podem ser revertidos por via da natureza da política (Fig.2).
Figura 23: Sinalização dos riscos e vetores evolutivos

MAIS

Riscos

2

Riscos

1

Menos

MAIS
3

4

Riscos
Fonte: Criação própria

Menos

Riscos

2.3 Levantamento e análise das medidas de política (análise estratégica)
Numa primeira fase, registam-se as medidas específicas de política pública que mais contribuem para dar resposta à problemática
identificada, fazendo-as associar aos quadrantes identificados. Este momento comporta maior subjetividade dado que a ligação das
medidas aos quadrantes está condicionada pela interpretação que se faz da descrição e dos objetivos enunciados para cada medida
(Fig.3).
Figura 24: Registo das medidas de política
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Políticas
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/
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Fonte: Criação própria

2.4 Monitorização e avaliação das medidas de política (análise estratégica)
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Estabilizada a metodologia de análise segue-se a monitorização estratégica, realizada com vista a acompanhar os resultados das
medidas e a recolher informação que permita concluir sobre a evolução dos riscos, dos vetores evolutivos e dos cenários desejáveis.
Como só nesta fase são elencados eventuais desajustamentos entre as necessidades e as respostas das políticas, só nessa altura será
possível propor iniciativas que as corrijam.

3. APLICAÇÃO DO MODELO
3.1 Caracterização da problemática
O crescente envelhecimento da população estava, em gerações anteriores, muito circunscritos a uma pequena franja da população.
Hoje, este crescimento é generalizado em grande medida originado pela melhoria nas condições de vida e pelos progressos ocorridos
na área da saúde De acordo com o atual consenso internacional, o cenário desejável para a população idosa envolve a criação de
condições para um envelhecimento ativo, saudável, com maior nível de autonomia e maior qualidade de vida desta população, numa
visão do envelhecimento que desafia os decisores políticos a promover a ativação do potencial das pessoas idosas (UNECE, 2015). O
ponto de viragem na forma de se olhar o envelhecimento deu-se no ano de 2002 com a aprovação do “Madrid International Plan of
Action on Ageing” em que o empowerment das pessoas mais velhas e a promoção da sua participação foram os elementos mais
enfatizados. Quase uma década depois sobre este marco, a Europa retoma a questão na Estratégia “Europa 2020” ao contemplar o
desafio de “promover uma população idosa saudável e ativa que contribua para a coesão social e uma maior produtividade” (CE,
2010, 18). Dois anos volvidos, a Iniciativa do Ano Europeu do Envelhecimento e Diálogo Intergeracional (2012) insiste na importância
do papel das pessoas mais velhas para uma sociedade mais evoluída, assente, fundamentalmente, em três áreas de intervenção:
emprego, participação na sociedade e vida autónoma. Em Portugal, um em cada cinco habitantes tem mais de 65 anos, num universo
que representa mais de 2 milhões de pessoas. No contexto da UE, Portugal é não só um dos países mais envelhecidos (o 5º com o
maior índice de envelhecimento) como apresenta, ainda, um considerável número de idosos por cada 100 pessoas em idade ativa.
No índice da Global AgeWatch 2015 que avalia os fatores que determinam o bem-estar socioeconómico da terceira idade em todo o
mundo, Portugal assume o terceiro pior lugar no conjunto dos países da Europa Ocidental. Esta tendência demográfica tem,
naturalmente, repercussões nos custos socioeconómicos do envelhecimento e na qualidade de vida das pessoas mais velhas.
É neste contexto que vão ser definidos os eixos, os quadrantes e os riscos associados à problemática e se procede ao levantamento
das medidas de política em Portugal. Porém, por razões que se prendem com a limitação de tempo e espaço, a aplicação do diagrama
vai incidir na identificação das respostas (levantamento e análise das medidas que existem ou já existiram nos últimos 10 anos),
deixando de fora a monitorização e avaliação destas intervenções, bem como outras dimensões de análise como as questões ligadas
ao território ou aos subgrupos etários.
3.2 Caracterização dos eixos da população idosa
As questões relacionadas com o envelhecimento e os desafios que os dados demográficos apresentam não devem ser tratadas como
no discurso político até 2008: - as pessoas com 65 anos vistas apenas como os trabalhadores mais velhos – os de 90 anos como os
dependentes mais velhos (Cardoso et al, 2012). Hoje é necessário fazer-se uma segmentação, não tanto por subgrupos etários, mas
por características que remetem para a existência de padrões diferenciados ao nível das condições de velhice e, por aí, de formas
diferenciadas de vivenciar a fase mais idosa da vida (Mauritti, 2004). Deste modo, a categoria “pessoas idosas” não seria suficiente,
por si só, para explicar a realidade dos idosos em Portugal (Cardoso et al, 2012, pp. 610). A escolha dos eixos de análise teve em
conta, justamente, os diferentes “quadros sociais no envelhecimento” (Casanova et al, 2001 citado por Machado, 2012),
identificando-se um eixo relativo aos recursos e outro à autonomia (Fig. 4).
Figura 4: Eixos da população idosa – Recursos e Autonomia
MAIS RECURSOS

menos autonomia

MAIS AUTONOMIA

menos recursos

Fonte: Criação própria

A caraterização das dimensões e componentes dos eixos de análise tem como referência metodológica o trabalho desenvolvido pelo
projeto-piloto europeu IPOLIS que qualifica e compara o envelhecimento em cada país da UE28, assente numa informação
estruturada numa árvore de dimensões, componentes e subcomponentes (Gábos, A.; Kopasz, M., 2014; Alexandrino Silva, A., 2016).
No eixo dos recursos encontram-se dimensões que descrevem os recursos próprios, as redes informais, as respostas formais e/ou
institucionais e o contexto territorial (Quadro 1). Têm implícita a lógica de que os recursos próprios são propriedade dos idosos (e.g.
rendimentos) ou seus atributos (e.g. qualificações); por recursos informais entende-se a interação dos idosos com o contexto
envolvente (e.g. redes familiares e de vizinhança). Consideram-se recursos formais e/ou institucionais as respostas mobilizáveis pelos
idosos (e.g. serviços de saúde). A dimensão do território compreende dinâmicas mais abrangentes (e.g. demográficas).
Quadro 1: Caraterização do eixo dos recursos na população idosa
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EIXO DOS RECURSOS
Dimensões

Próprios

Informais

Rendimento

Redes
familiares

Qualificações
(inclui TIC)
Competências
sociais e
técnicas
Habitação (sem
barreiras
arquitetónicas)

Transporte
(individual)

Redes sociais
Redes de
vizinhança

Formais e/ou
institucionais
Redes de transporte
Serviços dirigidos aos
idosos
Acesso a cuidados
sociais e de saúde
pública

Contexto territorial
Componentes
Infraestruturas locais de
pequena dimensão
Tendências
demográficas
Mobilidade geográfica e
acesso a bens e serviços

Redes virtuais
/ Acesso a TIC

Acessibilidade e
ausência de barreiras
arquitetónicas

Sociedades que
valorizam o papel dos
idosos e sociedades
abertas à mudança

Diálogo
intergeracional

Acesso a atividades
recreativas e
desportivas

Grau de urbanização e
recursos dos territórios
Condições ambientais
Dinamismo empresarial

Fonte: Criação própria

Do lado do eixo da autonomia, subdividida nas dimensões física, cognitiva, social e de decisão (Quadro 2), estão as dimensões
relacionadas com o processo de envelhecimento, designadamente as mais associadas à condição física (e.g. mobilidade, tarefas
diárias), mas também aspetos de natureza cognitiva e bem-estar psicológico (e.g. autoestima); inclui-se, ainda, a existência de
projetos de vida e de participação social (dimensão social) ou a capacidade de decisão sobre a administração dos próprios bens
(autonomia de decisão).
Quadro 2: Caracterização do eixo da autonomia na população idosa

EIXO DA AUTONOMIA
Dimensões

Condição física

Cognitiva

Social

Autonomia de
decisão

Componentes
Ter um papel ativo Decisão gestão do
na sociedade
rendimento
Capacidade de
Saúde mental:
Decisão sobre as
Qualidade das
executar tarefas
-Depressão
despesas e opções
relações familiares
diárias
-Lucidez/demência
diárias
Capacidade
Presença/ausência Gestão doméstica e
Mobilidade
(re)aprender TIC
projetos de vida
da habitação
Fonte: Criação própria
Estado de saúde

Autoestima

3.3 Caraterização dos quadrantes da população idosa
A combinação das várias dimensões dos eixos traduz perfis-tipo que representam, de forma simplificada, os referidos “quadros de
envelhecimento”. Assim, a cada quadrante do diagrama correspondem perfis de idosos com caraterísticas específicas, sendo abaixo
descritos os perfis-tipo encontrados: os dinâmicos, os dependentes, os desprotegidos e os desfavorecidos.
No primeiro quadrante estão representados os Dinâmicos que configuram o perfil-tipo do envelhecimento ativo: idosos com níveis
de rendimento mais elevados e/ou residentes em territórios bem equipados, qualificados; com acesso autónomo a bens e serviços,
projetos de vida; autoestima, um papel ativo no seu contexto social (podem apoiar dependentes, serem cuidadores e/ou um
membros ativo na rede familiar, de vizinhança, no tecido social,…), disponíveis para a participação social, incluindo o voluntariado,
podem estar no mercado de trabalho e até contribuir para o sistema de segurança social.
O segundo quadrante corresponde aos Dependentes cujo perfil-tipo descreve os idosos com um nível de recursos que os coloca em
situações de conforto relativo, mas que estão limitados na sua autonomia (e.g. mobilidade reduzida), necessitando de apoios
institucionais e/ou familiares para responder às suas necessidades quotidianas. O usufruto destes apoios pode ocorrer quer por via
da mobilização dos meios próprios, quer por via de respostas formais e/ou institucionais. Contempla idosos institucionalizados, mas
também pessoas que têm apoio na sua própria residência.
O terceiro quadrante, os Desprotegidos, corresponde às situações mais penalizadas deste conjunto de perfis, as dos idosos que não
estando em condições de se bastar na realização das tarefas quotidianas e nas decisões sobre o que a eles diz respeito, não
beneficiam de qualquer apoio ou este é muito insuficiente por não disporem dos meios necessários (e.g. rendimentos reduzidos)
para a eles recorrer, ou por não lhes serem oferecidas respostas no contexto em que vivem343. Nesta medida, são situações em que

343

Em 2013, algumas entidades não-governamentais, como os Médicos do Mundo, alertavam para o aumento da vulnerabilidade da população idosa no período de crise
que se refletia na maior dificuldade em suportar as necessidades básicas de alimentação e saúde.
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dificilmente estão respondidas as necessidades básicas e em que podem existir para além de carências várias, violência, maus
tratos344, bem como problemas agudos de acessibilidade (territorial, habitacional, etc…).
O quarto quadrante, os Desfavorecidos, integra, novamente, um perfil-tipo onde os idosos têm autonomia. São, por vezes, o suporte
de outros elementos da família a viver situações de desemprego, casos em que podem ocorrer situações de sobre-endividamento345.
São idosos de baixas qualificações e tendencialmente sem recursos próprios suficientes ou sem condições para usufruto condigno de
bens e serviços (e.g. habitação, transporte). Pode incluir idosos que por necessidade de recursos se mantêm no mercado de trabalho
adiando a reforma, ou que combinam pensões baixas com outro tipo de rendimentos.
Figura 5: Os quatro quadrantes da população idosa
MAIS RECURSOS

Dependentes

Dinâmicos
Idosos com
recursos
formais ou
institucionais

Mercado
de
trabalho

menos autonomia

MAIS
AUTONOMIA

Idosos com
recursos
informais / de autoconsumo

Desprotegidos

Desfavorecidos

menos recursos

Fonte: Criação própria

Em conclusão, quando analisados os eixos pelas dimensões e respetivas componentes obtêm-se características dos idosos que
permitem classificá-los por quadrante. Por exemplo, se a pessoa idosa tem uma habitação própria é posicionada na parte superior
do eixo dos recursos, mas se não tiver mobilidade fica no lado esquerdo do eixo da autonomia e será classificada como Dependente.
3.4 Sinalização dos riscos associados e vetores evolutivos
Em cada quadrante existem riscos associados que ao serem concretizados resultam em alterações do perfil da pessoa idosa. Nesta
temática é evidente o impacto que os processos de envelhecimento assumem como vetor evolutivo na medida em que o aumento
da idade pressupõe perda de autonomia e diminuição de rendimentos. Esta redução de rendimentos pode, por exemplo, ocorrer
pela desvalorização das pensões num contexto de maior inflação ou pelo aumento das despesas por via de maiores gastos em
medicamentos ou de maior necessidade de apoio.
Tendo presentes os diferentes perfis-tipo de idosos, são identificados os riscos associados. Recuperando o exemplo anterior do idoso
detentor de uma habitação mas sem capacidade de viver nela sem ajuda (dependente - com recursos e sem autonomia), o risco pode
residir numa possível institucionalização traumática que o afaste da família, com possíveis consequências em termos de efeitos
psicológicos.
Figura 6: Riscos associados e vetores evolutivos da população idosa
MAIS RECURSOS
Falta de contextos
apropriados para
participação

Despersonalização

Desvalorização
social do papel
do idoso

Institutionalização

Dependentes

Dinâmicos
Idosos com
recursos
formais ou
institucionais
Mudança de condições
(recursos e/ou autonomia)

menos autonomia

MAIS AUTONOMIA
Idosos com
recursos
informais / de autoconsumo

Desprotegidos

Desfavorecidos

Isolamento

Privação
Indigência
/Carência

Risco de vida

menos recursos
344

Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, os casos de violência sobre as pessoas idosas estão a aumentar. Em 2012, 809 pessoas idosas foram vítimas de
crime (9% do conjunto das 8.945 vítimas diretas registadas pela entidade).
345Em 2012 a Associação de Consumidores-Deco alertava para o facto das pessoas com mais de 65 anos serem, em grande parte dos casos, fiadoras dos filhos em
dificuldades económicas e terem sido chamadas a pagar os créditos dos seus familiares. Esta situação é reveladora da vulnerabilidade de muitas famílias e do suporte
económico que muitos idosos estão a dar às suas famílias.
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Fonte: Criação própria

3.5 Levantamento e análise das medidas de política de apoio ao envelhecimento
Para além da análise das situações-tipo nas suas dimensões estática e dinâmica identificadas na primeira parte do exercício, o
diagrama foi ainda suporte para a análise estratégica das políticas. Esta fase resultou de uma abordagem documental exploratória
qualitativa, metodologia naturalmente condicionada pela sua própria natureza, isto é, limitada na acessibilidade às fontes e presa a
questões de interpretação e relevância das escolhas. O levantamento das medidas baseou-se, portanto, numa recolha documental
sobre as intervenções dirigidas à melhoria da qualidade de vida da população idosa ativa e não ativa em Portugal nos últimos 10
anos, incluindo quer medidas em vigor, quer as que foram suspensas ou que não foram continuadas. Abarcou, ainda, uma
classificação ao nível da distinção entre intervenções da responsabilidade da administração central e local, neste caso, de forma não
exaustiva. Com base nesta recolha, elaborou-se uma matriz que envolveu dimensões específicas construídas a partir do conteúdo
dos documentos analisados. Assim, cada uma das 58 medidas recenseadas foi trabalhada com base em oito dimensões de análise:
1) O ramo da política, que permite agrupar as medidas em 7 categorias de política pública: i) Política de Proteção Social (e.g. serviços
de apoio domiciliário, centros de convívio, de dia, de noite, estruturas residenciais, lares, mas, também, politicas de substituição de
rendimento como pensões de velhice); ii) Politica da Saúde (e.g. Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados, Teleassistência); iii) Politica do Território, que engloba um conjunto de intervenções de
iniciativa local em áreas diferenciadas como a habitação (Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas), os transportes
(Passes Terceira Idade) ou a criação de redes de desenvolvimento social/local (e.g. Rede Social, CLDS); iv) Politica de Participação
Social, entendida como o envolvimento da população idosa em ações da vida social quer como consumidores de serviços na área
cultural e do turismo (e.g. Programa Cultura para Todos, Programa Idade Mais, Turismo Sénior), quer como prestadores desses
serviços (e.g. rede de cuidadores de proximidade e bolsa de voluntariado); v) Política de Emprego (e.g. Programa Remobilização
Sénior, apoios à criação do próprio emprego); vi) Politica de Formação (e.g. Programa Idade Maior, Universidade Sénior) e vii) Politica
de Segurança (e.g. Apoio 65 – idosos em segurança, sistema de alerta integrado, policiamento comunitário).
2) O tipo de medida, definido em função do momento da intervenção face à manifestação dos problemas: medidas preventivas ou
reparadoras. No quadro deste exercício de análise, entende-se como preventivas as medidas que desencadeiam mecanismos de
intervenção precoce que permitem agir sobre situações-tipo menos desfavoráveis antes que se transformem em situações-tipo mais
desfavoráveis; e como reparadoras as que corrigem as situações-tipo mais gravosas através do recurso a intervenções
compensatórias ou de substituição. Esta noção está associada à ideia de que os diferentes perfis não são equivalentes em termos de
qualidade de vida e que o impacto desejável das políticas pressupõe que se consigam produzir resultados de modo a que os
destinatários das intervenções evoluam para os quadrantes mais favoráveis. Note-se que as medidas preventivas poderão ser mais
habilitadas a infuenciar um conjunto de situações-tipo e as reparadoras outro conjunto, sendo que uma determinada medida pode
assumir uma natureza preventiva numas situações e reparadoras noutras.
3) O perfil-tipo das pessoas abrangidas, tendo por referência os quatro quadrantes definidos na primeira parte do exercício
(dinâmicos, dependentes, desprotegidos e desfavorecidos).
4) A descrição da medida, que explica quais as respostas específicas que foram encontradas pela intervenção pública.
5) Os beneficiários das medidas, que correspondem aos destinatários diretos das ações. No contexto das políticas para as pessoas
idosas, sinalizaram-se as medidas definidas por faixa etária, designadamente pessoas a partir dos 50 anos (e.g. rede das universidades
sénior), dos 55 (e.g. desporto + 55), e 65 anos (e.g. cartão do idoso) e as intervenções que não sendo especificamente dedicadas à
população idosa, abrangem pessoas em situação de maior vulnerabilidade, seja ela de dependência física (e.g. rede de cuidadores
de proximidade), exclusão social (e.g. CLDS) ou de isolamento (e.g. Projeto “Recados e Companhia"). Além destas medidas
registaram-se outras de caráter universal que envolvem toda a população (e.g. bolsa de voluntariado ou apoios à criação do próprio
emprego) ou que tocam todos os quadrantes (estando nesta situação 12 medidas).
6) As entidades envolvidas na execução dos programas para se apurar o nível de governação abrangido. As respostas podem ser
dadas ou impulsionadas pela administração pública central e/ou local (e.g. pensão de velhice, complemento solidário de idosos, tarifa
social de fornecimento de energia elétrica e gás natural, casa aberta) e, em alguns casos, também, pela iniciativa privada com fins
lucrativos (e.g. centros de dia e noite, lares, estruturas residências).
7) A escala territorial de abrangência da medida (nacional e/ou local).
8) As condições de implementação, isto é, se existem protocolos e condições de acesso, qual a vigência temporal (se já terminaram
ou ainda estão em execução) e o tipo de financiamento (incluindo informação sobre se a medida é, ou foi, apoiada pelos fundos
europeus da política da coesão).
Tendo por base este enquadramento, foi possível chegar às seguintes conclusões:


Desde logo, as políticas de participação social (preventivas) e de proteção social (reparadoras) correspondem a 50% do
total das medidas identificadas na grelha de análise (26% e 24% respetivamente), o que permite depreender sobre a
natureza das principais opções que têm vindo a ser tomadas pelos decisores políticos nesta área, nos últimos 10 anos.



Por outro lado, as categorias de política respondem às necessidades de todos os perfis-tipo, com exceção das políticas de
emprego que não existem para os dependentes e desprotegidos (Fig. 7). Tendo em conta a especificidade das situações
abrangidas por estes quadrantes, esta situação revela-se normal.



Verifica-se, também, que existe uma relação entre a categoria da politica e a natureza das intervenções, por exemplo, a
maior parte das medidas associadas às políticas de participação social, emprego, formação e segurança são de tipo
preventivo e grande parte das medidas ligadas às políticas de proteção social, saúde e território são do tipo reparador.

Figura 7: Mapeamento das políticas públicas de apoio ao envelhecimento
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Fonte: Criação própria



Se análise incidir apenas nas medidas em vigor específicas para a população com 65 anos ou mais, deixando de fora aquelas
que já não estão em vigor ou que dão resposta, em simultâneo, a outras situações (e.g. pessoas com necessidades especiais
ou medidas intergeracionais), encontramos 24 medidas que correspondem a 51% do total das medidas em execução.
Destas, 8 são transversais a todos os quadrantes (pensão de velhice, cartão do idoso, projeto cordon gris, a linha do cidadão
idoso, o passe para a terceira idade, os censos sénior, o passe cultural 65 + e os bilhetes culturais para mais de 65 anos) e
as restantes 16 abrangem um, dois ou três perfis-tipo (Fig. 8).



Utilizando ainda o exemplo do idoso com recursos mas sem autonomia (dependente), desta vez para mostrar o modo como
as medidas são encaixadas no diagrama tendo em conta a sua posição no quadrante, sinaliza-se as estruturas residenciais
como um tipo de resposta que contribui para a solução deste problema (Fig. 8). Correspondem à oferta de equipamentos
coletivos, de utilização temporária ou permanente, que podem assumir diferentes modalidades de alojamento
(apartamentos, moradias ou quarto) e onde são desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de
enfermagem às pessoas idosas.

Figura 8: Medidas para a população idosa, não transversais (em vigor)

Fonte: Criação própria
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Do total das medidas registadas, onze já não estão em vigor. Duas delas tinham carater estrutural e eram transversais aos
quatro quadrantes: o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, aprovado em junho 2004 e finalizado em 2010,
e a formação destinada a familiares, vizinhos, voluntários e profissionais nas áreas da ação social e da saúde, habilitandoos para a prestação de cuidados formais e informais.



A Figura 9 identifica todas as medidas não transversais que deixaram de existir (representadas por bolas vazias), donde se
destaca o decréscimo, e consequente desinvestimento, em ações na área da política de formação em Tecnologias de
Informação e Comunicação para idosos, com a observância da redução do n.º de medidas dedicadas à esta temática (os
projetos TIO, IdadeMaior e Net@vó).

Figura 9: Medidas para a população idosa, não transversais (já não existem)

Fonte: Criação própria



Ao distribuir-se as medidas específicas para a população idosa pelos quadrantes respeitando outras caraterísticas como se
existem ou não e se são transversais a todos os perfis-tipo ou não (Fig.10), percebe-se que são as situações-tipo
posicionadas na parte inferior do diagrama, isto é, os idosos com menos recursos, as que mais ofertas/respostas têm da
política pública (31% das medidas são afetas aos desfavorecidos e 26% aos desprotegidos, enquanto que para o grupo dos
dependentes e dos dinâmicos cabem apenas 22% e 20%, respetivamente).

Figura 10: Medidas para a população idosa, transversais (que existem e já não existem)
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Por outro lado, para dar um exemplo da forma como se representa no diagrama uma medida que não é específica da
população idosa utiliza-se o Programa Flexibus (Fig. 11), concebido para dar resposta, também, às necessidades da
população jovem. Consiste na utilização de miniautocarros elétricos para recolher crianças ou pessoas idosas em “pontos
de encontro” devidamente assinalados e levá-las para espaços a seu pedido (e.g. equipamentos sociais, de saúde, zonas
comerciais, escolas, parques de estacionamento, outros transporte públicos). Todavia, o programa responde apenas em
parte ao problema da falta de mobilidade/acessibilidade uma vez que está circunscrito a uma área geográfica restrita (zona
histórica de Cacilhas e Almada), a um período de funcionamento condicionado (2ª a 6ª feira, entre as 7h e as 19h e sábados
de manhã, entre as 8h e as 13h) e a um percurso limitado (viagem num único sentido, numa extensão aproximada de 5,5
km). Desta forma, apesar da existência de uma resposta, tem uma expressão local de iniciativa autárquica, que traduz uma
impossibilidade de satisfazer toda a população idosa que se encontra na mesma situação. Fará sentido reavaliar a medida,
dando-lhe uma escala nacional mas ajustando-a às especificidades de cada território?

Figura 11: Caraterização das medidas de apoio ao envelhecimento

Fonte: Criação própria

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito da produção de “políticas baseadas na evidência” um dos desafios que se coloca à comunidade científica e à
“infraestrutura de investigação” é proporcionar instrumentos eficazes que permitam opções políticas fundamentadas, sobrepondose a outros fatores que condicionam a decisão (convicções políticas, crenças pessoais, experiências anteriores, pressões de grupos
de interesses, etc.) (Szekér & Gyes: 2015, p. 5). O diagrama conceptual assume-se como um instrumento de diagnóstico, de antevisão
de cenários e de identificação de políticas “à medida”, suscetível de oferecer uma visão simultaneamente abrangente e aprofundada
que fundamenta a formulação, implementação e monitorização de políticas. A temática escolhida pressupõe considerar-se que as
condições do envelhecimento são criadas ao longo de todo o percurso de vida das pessoas, devendo ser este o sentido das políticas
públicas (Fernandes, A. 2008, p. 159). Isto exprime a ideia de que apesar das medidas catalogadas no exercício terem como objetivo
fundamental apoiar o envelhecimento no sentido de se prolongar uma vida ativa e saudável, também se entende que a concretização
deste objetivo depende, em grande parte, do impacto que todas as outras políticas (preventivas e reparadoras) foram tendo nos
indivíduos ao longo do seu percurso de vida. O desafio de ligar a primeira à segunda fase do exercício (os perfis-tipos às políticas
públicas), mostrou-se complexo e não isento de questões, em parte justificadas pelas limitações metodológicas e pela interpretação
sobre o alcance das respostas públicas e a sua ligação com os perfis-tipo definidos. Apesar disso, a matriz tem a vantagem de permitir
uma estruturação das políticas por subgrupos de idosos e encontrar eventuais vazios ou deficiências da oferta pública a necessidades
específicas. A utilidade deste diagrama como ferramenta para a análise das políticas foi demostrada pela Câmara Municipal de Lisboa
que deu um primeiro passo neste sentido ao apropriar-se dele e ao utilizá-lo para identificar, por quadrante, as intervenções locais
já existentes em Lisboa. Em simultâneo, desenvolveu novas reflexões e encetou diálogos com outras entidades do município com
responsabilidades nesta área para definirem um plano estratégico para os próximos anos. O resultado traduziu-se no “Programa Para
o Envelhecimento Ativo na Cidade de Lisboa 2017-2020”, que tem o grande objetivo de criar respostas integradas no território que
aumentem a qualidade de vida na população sénior em Lisboa.
Para concluir, este artigo baseia-se num trabalho em curso que pode evoluir em diferentes direções:


o alargamento do modelo às questões do território e à distribuição dos perfis-tipo por município (prevalência, inexistência,
etc…);
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a análise mais atual e mais diversificada da informação sobre a população idosa seja com recurso a microdados, seja com
recurso a fontes administrativas (incluindo uma análise por subgrupos de pessoas idosas e por destinatários diretos e
indiretos);



o aprofundamento do modelo até à fase de monitorização e avaliação das políticas;



um sistema de indicadores de realização e de resultado que permita acompanhar as dimensões de monitorização e
avaliação dos efeitos das políticas;



o desenvolvimento de um sistema de indicadores nacional que transponha no essencial o projeto-piloto IPOLIS;



a transposição deste quadro de análise a outros públicos e áreas setoriais, preferencialmente no âmbito do Crescimento
Inclusivo da estratégia “Europa 2020”.

BIBLIOGRAFIA
- Alexandrino Silva, A. (2016), Conceptual Diagrams: Reflections on public responses to the needs of children and the young people, the population
of working age and the elderly in the period 2014-2020, Expert workshop “Visualization and outreach to stakeholders, Luxemburgo, INGRID disponível
em http://inclusivegrowth.be/downloads/calls/call-33-tarki/session-vii-alexandrino.pdf
- Cardoso, S. et al. (2012), ”Estado e políticas sociais sobre a velhice em Portugal (1990-2008)”, Análise Social, n.º 204, XLVII (3º), jul. 2012, pp. 610/
628)
- Comissão Europeia (2010), Europe 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth disponível em
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
- Fernandes, A. (2008), Questões Demográficas – Demografia e Sociologia da População, Lisboa, Edições Colibri
- Machado, F.L (2012), “Migrantes idosos: génese e diversidade de uma nova categoria” in Revista Migrações
- Mauritti, R. (2004), “Padrões de vida na velhice”. Análise Social, 171, xxxix (2.º), pp. 339-363.
- Szekér, L.; Gyes, G. V. (2015) “The future policy research agenda of an EU inclusive growth research infrastructure”. Futures briefing note 1,
Deliverable 2.1, INGRID, Integrating expertise in inclusive growth, October, disponível em https://inclusivegrowth.be/downloads/output/d2-1futuring-briefing-note-1.pdf.
-Gábos, A.; Kopasz, M. (2014) Concept Paper. “For an integrated poverty and living conditions indicator system (IPOLIS) database”, Deliverable 20.1,
INGRID Integrating expertise in expertise in inclusive growth disponível em https://inclusivegrowth.be/downloads/output/d20-1-ipolis-conceptpaper.pdf.
-UNECE
(2015)
“Conceptual
considerations
in
measuring
active
aging”,
disponível
em
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Conceptual+considerations+in+measuring+active+ageing

1111

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1265
ESTIMATIVAS
DE
MIGRAÇÕES
À
ESCALA
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS [ONLY ABSTRACT]
1

jwolf@ua.pt

Jan Wolf

Universidade de Aveiro

2

ecastro@ua.pt

Eduardo Castro

Universidade de Aveiro

3

rguedes@ua.pt

Renato Guedes

Universidade de Aveiro

REGIONAL:

RESUMO
As profundas alterações demográficas que Portugal está a atravessar têm ocorrido de forma muito díspar em diferentes territórios,
com algumas regiões a assistirem a situações de declínio populacional acentuado. Estes crescimentos assimétricos resultam quer das
trajetórias demográficas anteriores, que dão origem a diferentes estruturas etárias e, como tal, a diferentes taxas de crescimento
natural, quer da capacidade de atração de diferentes territórios. Esta atratividade depende fundamentalmente da criação de
emprego, colocando a condicionamento recíproco entre economia e demografia no centro de qualquer análise sobre a evolução da
população. Para perceber esta relação foi desenvolvido um modelo que relaciona as migrações para cada grupo etário para as NUTS
III nacionais, através de regressões lineares, com as seguintes variáveis explicativas: o equilíbrio entre oferta e procura de emprego
nos setores primários e não primários; o PIB per capita; o potencial demográfico; as migrações anteriores, para os grupos etários
mais velhos. O principal ponto fraco deste modelo resulta do elevado número de parâmetros face aos graus de liberdade e à assunção
de uma relação linear entre as migrações e todos os termos antes citados. No sentido de colmatar estas limitações, avançou-se com
uma prescrição do modelo dado por uma relação entre a taxa de emprego, o fluxo de migrações e a diferença entre o emprego
previsto para a população em regime fechado (sem migrações) e o emprego fornecido pela região. Esta prescrição deve incluir, num
modelo hierárquico, o comportamento da taxa de emprego final como a taxa de emprego da população fechada mais uma
contribuição oriunda da migração. E esta contribuição, por outro lado, deve revelar um comportamento logístico, que expressa a
dificuldade da taxa de emprego subir acima ou descer abaixo de determinados limites históricos. Finalmente, aplicaremos uma
aproximação estatística bayesiana que incorpora efeitos espaciais de auto-correlação, conjugada com um algoritmo de Markov Chain
Monte Carlo (MCMC). As vantagens que esperamos tirar daqui incluem a descrição dos parâmetros como uma distribuição de
posteriores o que oferece flexibilidade nas inferências estatísticas.
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RESUMO
Conciliar a produção agrícola e a segurança alimentar com a sustentabilidade ambiental é um dos maiores desafios que se colocam
atualmente ao setor agrícola. Neste cenário a produção integrada surge como um método de produção que permite a obtenção de
bens alimentares de alta qualidade utilizando os recursos naturais e os mecanismos de regulação natural em substituição de fatores
de produção mais prejudiciais ao ambiente visando assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas. A produção integrada tem vindo
a ser estimulada desde a década de 70, beneficiando desde 1995 de diferentes apoios constantes dos consecutivos quadros
comunitários de apoio pelo que, o objetivo deste trabalho, consiste em avaliar o impacto do Programa de Desenvolvimento Rural
2007-2013, na evolução da produção integrada no setor frutícola da Cova da Beira incidindo nas prunóideas, sendo esta região a
principal produtora nacional de cereja e pêssego. Para tal adotou-se a seguinte metodologia: (1) análise bibliográfica e documental
para enquadramento teórico e contextualização do objeto de estudo; (2) análise da informação de base do Sistema de Informação
do PRODER (SI PRODER) para identificar e caracterizar as operações constantes dos pedidos de apoio apresentados no período 20072012. Com base nos dados recolhidos e publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para o período entre 1986 e 2012, foi
possível verificar que na Beira Interior, o setor sofreu uma acentuada redução do total de área destinada à produção (menos 21,4 %
relativamente a 1986), verificando-se o mesmo comportamento na superfície destinada às prunóideas (de 4.294 ha para 3.839 ha)
que ainda assim, registou um aumento de produção de 45,4% (7.845 t). Na Beira Interior a superfície total de pomares
intervencionada pelo PRODER foi de 2.512 ha, correspondendo a um investimento de 45.001.711 €, de entre os quais, 62,7%
correspondem a intervenções efetuadas em pomares em modo de produção integrada, tendo sido intervencionados no setor das
prunóideas 1.335 ha (53,1 % do total de área intervencionada) localizados, na sua grande maioria, na Cova da Beira (1.129 ha)
implicando um investimento de 13.911.729 €.
Palavras-chave: agricultura; cereja; pêssego; PRODER; sustentabilidade

AGRICULTURAL POLICIES APPLIED TO INTEGRATED FRUIT PRODUCTION IN BEIRA INTERIOR: THE CASE STUDY OF THE STONE FRUITS
SECTOR IN COVA DA BEIRA
ABSTRACT
Integrating agricultural production and food security with environmental sustainability is one of the biggest challenges to agricultural
sector. Therefore, integrated crop production arises as one of the most sustainable agricultural systems because it allows high quality
food production using the natural resources and regulating mechanisms to replace natural production factors more harmful to
environment, thus ensuring the ecosystem long-term sustainability. Concerning the public support policy to the agricultural sector,
the integrated crop production system has been encouraged since the 70s, benefiting, since 1995, from different types of support,
resulting from the implementation of agro-environmental measures comprised in consecutive EU Support Programs so, the aim of
this work is to evaluate the impact of the implementation of the agro-environmental policies, with a focus on the 2007-2013 Rural
Development Programme, on the evolution of the integrated production method in the fruit sector of Cova da Beira, with a focus on
stone fruits, since this region is the main national producer of cherries and peaches. The following methodology was established: (1)
documentary theoretical framework and context of the study object; and (2) analysis of the basic information of the PRODER
Information System (SI PRODER) to identify and characterize the beneficiaries and operations applied for the support given in 20072012. The analysis of data from the National Institute of Statistics (INE) for the period prior to the present study reveals that in Beira
Interior, between 1986 and 2012, the sector suffered a sharp reduction of 21.4 % compared to 1986 (4,294 ha to 3,839 ha), which
nevertheless recorded a production increase of 45.4 % (7,845 t). In Beira Interior, the total area of orchards intervened by PRODER
was 2,512 ha, corresponding to an investment of 45,001,711 €, of which 62.7 % corresponded to interventions carried out in orchards
in an integrated production mode. In the stone fruits sector, 1,335 ha (53.1 % of the total area intervened) were intervened, most of
which in Cova da Beira (1,129 ha). The investment in orchard areas in integrated production mode in the three counties that make
up Cova da Beira was 13,911,729 €.
Keywords: agriculture; cherry; peach; PRODER; sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a agricultura modelou muitas paisagens, daí resultando ambientes seminaturais únicos, com uma grande diversidade
de habitats e espécies que dependem da continuação da atividade agrícola, no entanto, enquanto atividade comercial, a agricultura
tem essencialmente por objetivo a produção, dependendo da disponibilidade de recursos naturais “CCE (2000)”.
Sendo que a base fundamental do modelo europeu, segundo a “Comunidade Europeia (2012)”, reside na natureza plurifuncional da
agricultura e no papel que esta desempenha na economia, no ambiente, na sociedade e na preservação da paisagem, existe uma
necessidade específica de manter a agricultura europeia e de salvaguardar os rendimentos dos agricultores.
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Segundo “Avillez et al. (2010)”, um dos principais desafios com que a humanidade se irá confrontar durante as próximas décadas
será o de ser capaz de conciliar a segurança do abastecimento alimentar com a sustentabilidade ambiental, tendo em conta que a
oferta de bens alimentares saudáveis para fazer face ao aumento da população mundial, à melhoria dos respetivos níveis de
rendimento e ao combate à fome no mundo, irá implicar, segundo as mais recentes previsões, um crescimento da produção vegetal
e animal de cerca de 70% até 2050.
De acordo com o “GPP (2011)”, o crescimento da produção agrícola deve acontecer simultaneamente com a conservação da
biodiversidade, da gestão sustentável dos recursos naturais, da mitigação e adaptação às alterações climáticas, da valorização das
paisagens rurais e da contribuição para a vitalidade e coesão económica e social dos territórios rurais, com a participação de todas
as regiões e o pleno aproveitamento dos seus recursos e potencial humano. Este facto aponta no sentido da necessidade de métodos
de produção na trajetória de desenvolvimento sustentável, ou seja, que proporcionem rendimentos aos agricultores e sejam
simultaneamente, compatíveis com a preservação do ambiente e com a proteção da saúde do consumidor “Barros (2005)”. Neste
cenário, a produção integrada ganha especial interesse pois, segundo “Boller et al. (2004)” trata-se de um sistema agrícola de
produção de alimentos de alta qualidade utilizando os recursos naturais e os mecanismos de regulação natural em substituição de
fatores de produção prejudiciais ao ambiente assegurando, a longo prazo, uma agricultura viável.
“Avillez et al. (2004)” destacam a produção integrada como uma promissora opção de âmbito empresarial, que se integra totalmente
nos sistemas agrocomerciais socialmente sustentáveis, definindo estes como sistemas de agricultura orientados para a produção de
bens comercializáveis, cuja competitividade depende predominantemente de transferências de rendimento geradas por medidas de
política que visem apoiar a concretização de objetivos prioritários no contexto da segurança alimentar, ambiental e bem-estar animal.
Segundo “Mexia & Amaro (2005)”, a agricultura convencional, dominante em Portugal, poderá ser progressiva e substancialmente
substituída pela produção integrada, através do adequado uso de fatores de produção com rigorosas restrições visando
compatibilizar a elevada produtividade com a defesa do homem e do ambiente.
Segundo a “DGADR (2010)”, a produção integrada tem uma forte expressão na região da Beira Interior, especialmente no setor da
fruticultura, situação que se assume quase como consequência do facto desta região possuir um conjunto de recursos naturais e
vantagens edafoclimáticas que lhe permitem ser a principal região produtora a nível nacional, para algumas espécies fruteiras.
O desenvolvimento e aplicação da Política Agrícola Comum (PAC), de acordo com “Avillez et al. (2010)”, teve especial significado para
os produtores agrícolas de Portugal e da União Europeia que, ao longo dos anos têm vindo a beneficiar de diferentes tipos de apoios
de entre os quais também aos modos particulares de produção como a produção integrada que, como referem “Mexia & Amaro
(2005)”, tem vindo a ser estimulada no nosso país desde a década de 70, beneficiando desde 1995 de diferentes tipos de apoios
resultantes principalmente das medidas agroambientais dos consecutivos Quadros Comunitários de Apoio aplicados no país.
Neste sentido, foi definido como objetivo principal do presente trabalho, avaliar o impacto das políticas de incentivos à agricultura,
principalmente do Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013 (PRODER), na evolução e expansão da produção integrada no
setor frutícola da Beira Interior, com especial ênfase sobre o setor das prunóideas na Cova da Beira.

2. FRUTICULTURA E PRODUçÃO INTEGRADA
2.1 O setor frutícola em Portugal Continental, na Beira Interior e na Cova da Beira
A adesão de Portugal à União Europeia (UE), em 1986, marca o início da aplicação da PAC à agricultura nacional, a cuja evolução
continua indissociavelmente relacionada, nomeadamente nos seus pressupostos básicos e nos instrumentos de aplicação prática
“Alberto & Almeida (2011)”.
No vasto âmbito da agricultura nacional, o setor da fruticultura caracteriza-se por uma enorme volatilidade resultante da grande
exposição a fatores de natureza climática e económica, condição que deverá estar sempre presente na análise da sua evolução “GPP
(2011)”.
O “INE (2013)” diferencia as culturas permanentes em pomóideas (maçã, marmelo e pera), em prunóideas (ameixa, cereja, damasco,
ginja e pêssego), frutos de casca rija (amêndoa, avelã, castanha e noz) e outros frutos onde se incluem os citrinos, diospiros, figo, kiwi
e romã. Assim, e utilizando esta diferenciação, verifica-se que no continente português, em 2011, a superfície destinada à produção
frutícola ocupava uma área total de 124.738 ha dos quais, só 8,4% se localizavam na região da Beira Interior correspondendo a uma
área de 10.462 ha (Figura 1).
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Figura 1 – Percentagem de pomares dos principais grupos de espécies frutícolas em Portugal Continental e na Beira Interior em 2011
(adaptado de INE, 2013).
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Em 2011, mais de 60 % da área destinada à produção frutícola em Portugal Continental era ocupada por frutos de casca rija (64.526
ha), de entre os quais se destacam o castanheiro e a amendoeira, com 34.489 ha e 26.877 ha respetivamente, paralelamente ao que
acontece na Beira Interior, onde a superfície destinada à produção de frutos de casca rija é, também, a que mais se destaca (4.177
ha), correspondendo a 39,9 % do total.
As prunóideas têm especial expressão na Beira Interior correspondendo a 36,7 % (3.839 ha), destacando-se a cerejeira e o
pessegueiro, com 2.230 ha e 1.470 ha respetivamente.
Quanto à produção, após análise paralela, verifica-se que a situação é muito semelhante ao apurado para a área de pomares sendo
que se verificou uma produção total de 875.040 t em Portugal Continental e 51.637 t na Beira Interior e, verificando-se em 2011, que
a produção de prunóideas na Beira Interior representa 27 % da produção nacional (Figura 2), destacando-se a produção de pêssego,
com 14.668 t, e de cereja, com 9.303 t.
A produção de pomóideas na Beira Interior tem um reduzido contributo na balança produtiva nacional representando somente 4,3
% do total produzido. De entre as pomóideas, a maçã é o fruto com maior produção na região com um total de 14.899 t,
correspondendo a 71,3 % da produção total de pomóideas da Beira Interior mas apenas 6,1 % da produção total nacional.
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Figura 2 – Percentagem da produção dos principais grupos de espécies frutícolas em Portugal Continental e na Beira Interior em 2011
(adaptado de INE, 2013).
Os três frutos mais produzidos na região da Beira Interior - maçã, pêssego e cereja – possuem, nalgumas áreas, diferenciações de
origem reconhecidas. Com Denominação de Origem Protegida (DOP), encontra-se reconhecida a Maçã Bravo de Esmolfe DOP. Com
Indicação Geográfica Protegida (IGP) encontram-se reconhecidas a Maçã da Cova da Beira IGP, a Maçã da Beira Alta IGP, o Pêssego
da Cova da Beira IGP e a Cereja da Cova da Beira IGP.
Quanto à produtividade, destaca-se o facto das pomóideas, com 10,3 t/ha na Beira Interior, registarem um valor inferior à média
nacional, que se cifra nas 20,1 t/ha (Figura 3).
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Figura 3 – Produtividade média dos principais grupos de espécies frutícolas em Portugal Continental em 2011 (adaptado de INE,
2013).
Interessa salientar a superior produtividade das prunóideas e dos frutos de casca rija na Beira Interior relativamente à realidade
nacional destacando-se, no caso das prunóideas, a cerejeira com 4,2 t/ha e o pessegueiro com 10,0 t/ha, enquanto ao nível do país
se registaram produtividades de 2,4 t/ha e 9,3 t/ha, respetivamente. Quanto aos frutos de casca rija, são o castanheiro e a
amendoeira que apresentam um valor superior ao da média nacional, com 0,7 t/ha e 0,5 t/ha, respetivamente, enquanto que no
território continental para estas espécies se verifica uma produtividade de 0,5 t/ha para o castanheiro e 0,3 t/ha para a amendoeira.

3. POLÍTICAS APLICADAS À PROTEÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO INTEGRADA NO SETOR DA FRUTICULTURA
As zonas rurais da UE são fundamentais tanto para a sua geografia física como para a sua identidade pois, segundo definição comum,
mais de 91 % do seu território é rural e acolhe mais de 56% da sua população “DGADR (2008)”.
A partir da década de 50, a agricultura da UE conseguiu significativos aumentos de produtividade através do maior consumo de
fatores de produção: adubos químicos, produtos fitofarmacêuticos e combustíveis, tendo para isso contribuído a ciência agronómica
“Barros (2005)”. Desde a adesão de Portugal à UE, a evolução da agricultura portuguesa tem estado indissociavelmente relacionada
com a evolução da PAC, nomeadamente nos seus pressupostos básicos e nos instrumentos de aplicação prática.
3.1 O programa de desenvolvimento rural 2007-2013
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Após sucessivos Quadros Comunitários de Apoio surgiu o PRODER, instrumento estratégico e financeiro de apoio ao desenvolvimento
rural do continente, para o período 2007-2013, aprovado pela Comissão Europeia “MAMAOT (2012)”, definidor das orientações
fundamentais para a utilização nacional do FEADER e estabelece a estratégia nacional para o desenvolvimento rural escolhida em
função das orientações estratégicas comunitárias. Visa o aumento da competitividade dos setores agrícola e florestal, a promoção
da sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais e a revitalização económica e social das zonas rurais “MAMAOT
(2012)”.
No âmbito deste programa os agricultores dispunham de diferentes medidas e ações às quais podiam recorrer para investimento em
agricultura. Os incentivos assumiam diferentes formas consoante o tipo de beneficiário e/ou o tipo de investimento a realizar,
podendo o agricultor desenvolver novos investimentos e projetos, efetuar a primeira instalação como produtor ou simplesmente dar
continuidade à produção agrícola.
3.1.1 O Regime do Pagamento Único
De acordo com o “IFAP (2013)”, o Regime de Pagamento Único (RPU), é um regime de apoio aos agricultores, que tem por princípio
básico o desligamento total ou parcial da produção.
A fruticultura, mais precisamente a fruticultura em Modo de Produção Integrada (MPRODI) e em Modo de Produção Biológico (MPB),
candidata pelos agricultores ao RPU tem apoio no PRODER através da Medida 2.2., relativa à “Valorização de Modos de Produção” e
visa apoiar o desenvolvimento sustentável das zonas rurais, mobilizando os agricultores e outros intervenientes no espaço rural para
adesão voluntária a métodos de produção específicos e à manutenção da biodiversidade, através dos pagamentos agroambientais.
No âmbito desta medida, é na Ação 2.2.1 - Alteração dos Modos de Produção que estes apoios são consubstanciados. São concedidos
apoios aos agricultores que, de forma voluntária e durante um período de cinco anos, se comprometem a praticar o MPRODI ou o
MPB na sua unidade de produção, prevendo-se apoios à conversão e manutenção do modo de produção em causa.
3.1.2 Ações do PRODER de apoio ao investimento
O reforço da competitividade dos setores agrícola e florestal constitui o pilar fundamental em que assenta o objetivo final da
estratégia do PRODER, procurando promover e desenvolver as capacidades de produção e oferta concorrencial de bens
transacionáveis da agricultura e da floresta através do subprograma 1 – Promoção da Competitividade “MAMAOT (2012)”.
Este subprograma é constituído por diversas medidas de entre as quais, a Medida 1.1 – Inovação e Desenvolvimento Empresarial que
tem por objetivos incentivar o desenvolvimento de sinergias e dimensão nos investimentos e o potencial induzido pela inovação e
orientação para o mercado, promover o desenvolvimento da competitividade das fileiras, contribuir para a valorização das empresas
de produção agrícola de transformação e comercialização de produtos agrícolas, promover a renovação do tecido empresarial
agrícola e contribuir para a melhoria das condições de vida e de trabalho. Esta medida do PRODER, consubstancia-se em três ações
concretas de apoio ao investimento na agricultura:
Ação 1.1.1 – Modernização e capacitação das empresas – possibilita o acesso a um conjunto articulado de incentivos a investimentos
materiais e imateriais relacionados com a modernização das técnicas e processos produtivos nas explorações agrícolas e nas unidades
de transformação e comercialização de produtos agrícolas existentes.
Ação 1.1.2 – Investimentos de pequena dimensão – cria um sistema simplificado de apoio a investimentos materiais de pequena
dimensão nas explorações agrícolas, através de um sistema que financie montantes de dimensão reduzida. Esta ação é
operacionalizada através de um modelo de acesso simplificado promovendo de forma eficaz o acesso ao regime de apoio, atendendo
à natureza dos beneficiários.
Ação 1.1.3 – Instalação de jovens agricultores – que se destina a instalar jovens agricultores, tendo em conta que a estrutura
empresarial dos territórios rurais, continua envelhecida pelo que, a necessidade de continuar a manter e atrair recursos humanos
para a atividade agrícola implica a continuidade do regime de incentivo à instalação de jovens agricultores.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Seleção e tratamento dos dados
O objetivo inicial deste estudo consistiu na avaliação do impacto das políticas de incentivos à agricultura, em especial do PRODER, na
evolução e expansão da produção integrada no setor frutícola da Beira Interior do qual, para o presente trabalho, se procurou estudar
o caso concreto das prunóideas na região da Cova da Beira.
Delinearam-se como objetivos específicos (1) analisar a área de fruticultura em produção integrada na Beira Interior e, em particular,
na Cova da Beira; (2) comprovar a influência das medidas de política na expansão e evolução da produção integrada na Beira Interior;
(3) analisar a importância das diferentes medidas de política relativas aos modos de produção sustentável e de que forma
contribuíram para a expansão das prunóideas na Cova da Beira.
A metodologia utilizada compreendeu as técnicas de (1) revisão bibliográfica e análise documental para enquadramento teórico e
contextualização do objeto de estudo; e (2) análise da informação de base utilizada para identificar e caracterizar os beneficiários e
as operações constantes dos pedidos de apoio apresentados ao PRODER entre 2007 e 2012, com origem no Sistema de Informação
do PRODER (SI PRODER).
O enquadramento teórico e contextualização do objeto de estudo baseou-se na informação recolhida junto de diversas entidades
oficiais, nomeadamente, do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.
(IFAP), da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) e da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC).
Relativamente à informação de base respeitante aos beneficiários e às operações constantes nos Pedidos de Apoio (PA) apresentados
ao PRODER, entre 2007 e 2012 para a Beira Interior, foram desenvolvidos os seguintes passos:
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1)

Seleção dos PA submetidos aos concursos ocorridos às Ações 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, para a Região Centro.

2)

Seleção dos PA que no SI PRODER se encontravam classificados com “Parecer favorável”. De entre estes, extraíram-se para
análise os PA que, à data de 31 de Dezembro de 2012, se encontravam em estado de “em execução”, “contratados” ou
“em vias de contratação”. Foram excluídos todos os PA classificados com “parecer desfavorável”, “desistidos pelo
beneficiário” e hierarquizados “sem dotação para repescagem”.

3)

Seleção de todos os PA cujos investimentos implicavam a instalação de novos pomares ou o investimento em pomares
previamente instalados, com o objetivo de apurar o máximo de superfície intervencionada de fruteiras com recurso ao
financiamento do PRODER.

4)

Atingido o universo de PA alvo de análise, procedeu-se à recolha, em cada um dos pedidos de apoio, das informações
constantes no Quadro 1.

Quadro 1: Dados selecionados nos PA submetidos às Ações 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 do PRODER

Beneficiário

Data de nascimento
Sexo
Habilitações literárias (nível e tipo de qualificação)
Localização da residência ou da sede social, no caso das empresas
Ano de candidatura
Datas de início e fim do investimento
Ano cruzeiro
Ano de conclusão da operação
Freguesia, concelho, NUT III e distrito
Cultura(s)/espécie(s) intervencionadas
Data da intervenção/instalação
Caracterização da intervenção
Área
Modo de produção
Investimento total
Investimento elegível
Capitais próprios
Capitais alheios
Incentivo não reembolsável
Financiamento total
Destino da comercialização
Proveitos da exploração
Custos da exploração
Valor residual

Calendarização da operação
Localização da operação

Atividade
Operação
Classificação dos investimentos

Estrutura de financiamento

Rentabilidade da operação

5)

Finalmente, procedeu-se à análise dos dados relativos à evolução do setor frutícola ao nível nacional, da Beira Interior e da
Cova da Beira assim como, dos dados respeitantes à evolução da produção integrada para essas mesmas unidades
geográficas, cedidos pelas entidades oficiais que, após análise, permitiram realizar os devidos paralelismos e comparações
no sentido de atingir os objetivos propostos inicialmente.

No sentido de facilitar a análise dos dados apurados, procedeu-se à criação dos seguintes grupos homogéneos de espécies fruteiras:
pomóideas (macieiras, marmeleiros, nashis e pereiras); prunóideas (ameixeiras, cerejeiras, damasqueiros, ginjeiras, pessegueiros
(incluindo nectarinas)); frutos de casca rija (amendoeiras, aveleiras, castanheiros e nogueiras); pequenos frutos (amora, framboesa,
goji, groselha, medronho, mirtilo, morango e fisális); e outros frutos (citrinos, diospireiro, figueira, kiwi e romãzeira).
4.2 Área territorial selecionada
Para o estudo global foi selecionada a região agrícola da Beira Interior que reúne as NUT III Beira Interior Norte (Concelhos de Almeida,
Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso), Beira Interior Sul (Concelhos
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão), Cova da Beira (Concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão),
Pinhal Interior Sul (Concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei) e Serra da Estrela (Concelhos de Fornos de
Algodres, Gouveia e Seia).

5. CARACTERIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE FRUTICULTURA INTERVENCIONADA NA COVA DA BEIRA AO ABRIGO DO PRODER
Na Beira Interior, no período de 2007 a 2012, a área total intervencionada com o apoio do PRODER, foi de 2.512 ha da qual, 1.869 ha
correspondem à instalação de novas superfícies de pomares de fruteiras.
A Cova da Beira, de entre as NUT III que constituem a Beira Interior, foi a região onde este programa teve maior impacto com 1.483
ha intervencionados, correspondendo a 59,1 % do total (Quadro 2). Seguidamente surge a Beira Interior Norte com 695 ha (27,7 %)
e a Beira Interior Sul com 226 ha (9,0 %). Com uma expressão diminuta surgem as NUT Serra da Estrela, com 95 ha (3,8 %), e Pinhal
Interior Sul, com apenas 9 ha (0,4 %).
Quadro 2 – Superfície de pomares (ha) constante nos Pedidos de Apoio submetidos ao PRODER para a região da Cova da Beira entre
2007 e 2012.
Superfície total dos PA

Modo de Produção
MPRODI
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MPB

Outros MP

Total
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Valorizada/Renovada
297,24
10,38
30,19
Instalada
793,06
20,89
332,02
Total intervencionada
1.090,30
31,27
362,21
(MPRODI = Modo de produção integrada; MPB = Modo de produção biológico; Outros MP = Outros modos de produção)

339,81
1.145,97
1.483,78

ha

Do conjunto dos PA relativos aos concelhos que constituem a Cova da Beira (Figura 4) para o conjunto das três ações do PRODER,
verifica-se que é no Fundão que se verifica uma maior (66,1 % do total de superfície da Cova da Beira). Destaca-se ainda o facto do
Concelho do Fundão, representar mais de 50 % do total das áreas intervencionadas em toda a Cova da Beira.

800

700,10
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600
500
400
259,31

252,13

300
200
100

85,03

64,67

Ação 1.1.1
Ação 1.1.2
Ação 1.1.3

79,35

6,69

14,88

21,62

Belmonte

Covilhã

Fundão

0

Figura 4 – Distribuição, na Cova da Beira, das superfícies de pomares intervencionadas no âmbito do PRODER durante 2007-2012 de
acordo com a Ação do PRODER.
Destaca-se ainda ao facto da superfície de pomares intervencionada através da Ação 1.1.3, ter uma representatividade de 28,6 %
indicando a possibilidade de algum rejuvenescimento do setor agrícola na região.
De entre os grupos de espécies considerados, na totalidade dos PA analisados para a Beira Interior destacam-se as prunóideas com
1.334 ha, correspondendo a mais de 50 % do total de superfície intervencionada. As pomóideas, com 613 ha, correspondem a 24,4
% do total, surgindo seguidamente os frutos de casca rija, com 310 ha, e os pequenos frutos, com 220 ha. A categoria de outros
frutos, com uma representatividade de 1,3 % correspondente a 32 ha, tem uma expressão quase nula no total de superfície frutícola
intervencionada nesta região (Quadro 3).
Quadro 3 – Superfície de pomares (ha) dos principais grupos de frutícolas constantes nos Pedidos de Apoio submetidos ao PRODER
para a Beira Interior entre 2007 e 2012.
NUT III

Pomóideas

Prunóideas

Beira Interior Norte
Beira Interior Sul
Cova da Beira
Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela
Beira Interior

285,60
9,59
247,45
0,00
71,30
613,94

95,00
106,50
1.129,25
3,85
0,24
1.334,84

Frutos de Casca
Rija
276,00
5,88
28,53
0,00
0,00
310,41

Pequenos
Frutos
38,96
94,61
56,86
5,91
23,82
220,16

Outros Frutos

Total

0,23
10,85
21,69
0,00
0,00
32,77

695,79
227,43
1.483,78
9,76
95,36
2.512,12

Do conjunto dos PA analisados verifica-se ainda que na Região da Beira Interior predominaram os investimentos em prunóideas, com
a cerejeira e o pessegueiro com uma área próxima de 600 ha cada (cerejeira com 630 ha e pessegueiro com 597 ha). As culturas de
cerejeira, pessegueiro e macieira (esta, com 414 ha) representam 65,4 % do total de superfície intervencionada da Beira Interior. A
Cova da Beira, representa 59,1 % da área total intervencionada, destacando-se como a principal produtora frutícola da região
dominada pela produção de prunóideas.
Relativamente à Cova da Beira, é o Concelho do Fundão que apresenta a maior área intervencionada ao abrigo do PRODER para o
período em referência, representando 66,1 % do total da área e 67,2 % da superfície de prunóideas (Quadro 4).
Quadro 4 – Superfície de pomares (ha) dos principais grupos frutícolas constante nos Pedidos de Apoio submetidos ao PRODER para
a região da Cova da Beira entre 2007 e 2012.
Concelhos

Pomóideas

Prunóideas

Belmonte
Covilhã
Fundão
Cova da Beira

25,77
51,85
178,26
247,45

109,41
261,13
758,71
1.129,25

Frutos de Casca
Rija
8,39
12,88
7,26
28,53

Pequenos Frutos

Outros Frutos

Total

3,63
19,58
33,65
56,86

9,19
0,92
3,15
13,26

156,39
346,36
981,03
1.483,78

No concelho do Fundão é onde se regista o maior investimento no âmbito do PRODER correspondendo a 419 ha de cerejeiras, 258
ha de pessegueiros e 153 ha de macieiras.
É possível ainda constatar um elevado número de PA cujas operações implicam a valorização e/ou instalação de espécies pouco
comuns na região na Cova da Beira como o mirtilo (29 ha), o marmeleiro (16 ha) e o medronheiro (16 ha).
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6. APOIOS PRODER AO SETOR DA FRUTICULTURA NA COVA DA BEIRA
6.1 Caracterização do investimento PRODER
O investimento total efetuado nas superfícies de pomares instaladas e constantes dos PA analisados tem origem no PRODER, numa
percentagem de subvenção de acordo com o tipo de ação a que foram submetidos, nos capitais próprios dos próprios beneficiários
e/ou em capitais alheios aos quais os beneficiários recorrem, na sua maioria, através do recurso a crédito bancário.
O investimento total, correspondente aos PA analisados para o setor frutícola na Beira Interior, foi de 45.001.711 €, entre 2007 e
2012 e foi a Ação 1.1.1 que registou um montante global de investimento mais elevado (55,7 % do investimento total correspondente
a 25.008.523 € e 186 PA). Tendo em consideração que a Ação 1.1.3 apoia a instalação de jovens agricultores facilmente se
compreende o esforço que as políticas públicas de apoio à agricultura têm tido neste âmbito. O investimento relativo a esta medida
ocorreu maioritariamente durante 2012 (78,5 %).
No âmbito da Ação 1.1.1, foram realizados investimentos correspondentes a 18.684.335 € e 99 PA, tendo-se observado uma
distribuição mais contínua e coerente ao longo período em análise. No âmbito da Ação 1.1.2, o montante investido foi de 1.308.852
€ e 55 PA.
Do total do investimento realizado no setor frutícola na Beira Interior, 52,8 % foi realizado na Cova da Beira (23.738.657 €),
evidenciando a importância deste setor para esta NUT e, também, para toda a região.
Ainda na Cova da Beira, o investimento é ligeiramente diferente do da Beira Interior no seu todo, sendo aqui o investimento através
da Ação 1.1.1 aquele que mais peso possui (56,7 %). Ainda assim a Ação 1.1.3 destinada à instalação de jovens agricultores representa
um total de 41,6% do total (Quadro 6).
Quadro 6 – Distribuição do investimento total (€) constante nos Pedidos de Apoio submetidos a cada ação PRODER para a região da
Cova da Beira entre 2007 e 2012.
Belmonte
Covilhã
Fundão
Cova da Beira

Ação 1.1.1
547.521,46
3.626.101,26
9.275.002,99
13.448.625,71

Ação 1.1.2
48.889,47
99.311,80
272.318,00
420.519,27

Ação 1.1.3
1.746.684,40
2.180.281,15
5.942.547,41
9.869.512,96

Total
2.343.095,33
5.905.694,21
15.489.868,40
23.738.657,94

Quando analisamos o investimento PRODER no âmbito das prunóideas na Cova da Beira verificamos que o investimento total
dedicado a este setor foi de 15.548.438 € entre 2007 e 2012.

Milhões de €

De entre as três espécies frutícolas que beneficiaram destes investimentos, a cerejeira representa 66,3% do investimento (10.311.204
€) sendo a espécie frutícola dominante nesta região, embora o pessegueiro possua também um peso significativo, com 32,5 % do
total do investimento realizado (Figura 6).

Ameixeiras
Cerejeiras
Pessegueiros

8
6
4
2
0
Belmonte

Covilhã

Fundão

Figura 6 – Distribuição do investimento PRODER (€) em áreas intervencionadas de prunóideas na Cova da Beira entre 2007 e 2012.
Analisando a distribuição do investimento total em prunóideas nos três concelhos da Cova da Beira, concluímos que o concelho do
Fundão é aquele onde se verifica mais de 60 % do investimento realizado, contabilizando-se um valor de 9.769.426 €. Por sua vez no
concelho da Covilhã o valor de investimento total foi de 3.998.308 € (25,7 %) e no Concelho de Belmonte este valor foi de 1.780.703
€ (11,5 %).
6.2 Caracterização do investimento PRODER em Produção Integrada na fruticultura da Cova da Beira
Dos dados analisados relativamente ao investimento PRODER foi possível verificar que o Modo de Produção Integrada (PRODI) na
Cova da Beira, entre 2007 e 2012, beneficiou de um investimento total de 13.911.729 €, correspondendo a mais de 58 % do valor
total do investimento na fruticultura nesta região. Outros modos de produção, nos quais se integra a produção convencional,
representam ainda uma percentagem significativa do investimento total efetuado, com um valor de 9.313.356 €, ou seja, 39,2 % do
total (Quadro 7).
Quadro 7 – Distribuição do investimento total (€) constante nos PA submetidos a cada ação do PRODER para a região da Cova da
Beira segundo o modo de produção.
Belmonte
Covilhã
Fundão
Cova da Beira

PRODI
1.067.576,39
2.761.484,31
10.082.668,96
13.911.729,66

MPB
88.066,40
0,00
425.502,33
513.568,73
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Outros MP
1.187.452,54
3.144.209,90
4.981.697,11
9.313.359,55

Total
2.343.095,33
5.905.694,21
15.489.868,40
23.738.657,94
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(PRODI = Modo de Produção Integrada; MPB = Modo de Produção Biológica; Outros MP = Outros modos de produção, incluindo a produção
convencional e o sistema GLOBALGAP.)

Analisando a distribuição do investimento total pelos três concelhos da Cova da Beira, o concelho do Fundão é também aquele onde
se verifica um maior investimento em superfícies de pomares em Modo de Produção Integrada, representado esse valor mais de 70
% do investimento total.
Relativamente ao investimento PRODER no âmbito das prunóideas em modo de produção integrada na Cova da Beira verificamos
que o investimento total dedicado a este setor foi de 10.383.994 € entre 2007 e 2012, sendo uma vez mais a cerejeira a espécie
dominante relativamente ao total de investimento significando um valor de 65,4 % (6.789.041 €) do total. Quanto ao pessegueiro
com um investimento de 3.525.041 € e a ameixeira com um investimento de 69.911 € representavam, nomeadamente, 33,9 % e 0,7
% do investimento total.

7. CONCLUSÕES
Ao longo dos últimos 25 anos, o setor frutícola português sofreu uma acentuada redução do total da área destinada à produção,
reflexo do sucedido a nível regional. Com efeito, em algumas regiões do país, como na Beira Interior, esta redução revelou-se mais
significativa representando por si só, e de acordo com o “INE (2013)”, numa diminuição de 21,4 % relativamente a 1986.
Esta tendência teve maior expressão entre 1994 e 2006, no decorrer da implementação dos Programas Operacionais PAMAF e AGRO
que, ainda assim, mercê das implícitas medidas de valorização dos produtos regionais endógenos, contribuíram para que na Beira
Interior ocorresse o aumento da superfície produtiva de cerejeira (+822 ha) e de castanheiro (+1.306 ha).
Os avanços tecnológicos no setor frutícola, aliados a mais e melhor investigação e também à promoção e valorização de modos de
produção sustentáveis, contribuíram para a conquista de melhor eficiência produtiva, resultando num aumento da produção frutícola
em Portugal Continental, registando-se em 2011 um valor total de 875.000 t o que, relativamente a 1986, representa um aumento
de 28,2 %. Na Beira Interior a quebra produtiva global foi de 15,7 % verificando-se, ainda assim, um aumento da produção de 7.845
t nas prunóideas “INE (2013)”.
O desenvolvimento e expansão da fruticultura e dos modos de produção sustentável estão diretamente associados à implementação
das políticas públicas de apoio ao setor agrícola, tendo os agricultores através da implementação do PRODER, uma vez mais, acesso
a uma fonte de financiamento que lhes permite investir na atividade agrícola. Isto levou a que entre 2007 e 2012, para a região da
Beira Interior, fossem submetidos 2.502 PA às três ações que compõem a Medida 1.1 – Inovação de Desenvolvimento Empresarial
do PRODER. Deste número, apuraram-se 340 PA que implicavam o investimento e intervenção direta no setor frutícola, sobressaindo
o facto de 186 dizerem respeito à instalação de jovens agricultores.
A adoção de modos de produção sustentável nas explorações agrícolas e relevância do MPRODI na Beira Interior, comprovou-se
através da identificação em 144 PA e possuindo maior expressão na Ação 1.1.1, à qual recorrem agricultores mais experientes.
Da análise às operações identificadas, concluiu-se que na Beira Interior a superfície total de pomares intervencionada com o apoio
do PRODER é de 2.512 ha, de entre os quais 1.869 ha correspondem a novas instalações. Os investimentos PRODER têm maior
impacto na NUT III Cova da Beira, onde se localiza 59,1 % do total de superfície intervencionada. Nesta NUT, as novas instalações
efetuadas com o apoio do PRODER correspondem a 1.146 ha, compreendendo este valor a 89,7 % da superfície total de cerejeiras,
81,7 % do total de pessegueiros e 58,8 % do total de macieiras instaladas na Beira Interior.
Sobre os modos de produção sustentável na Beira Interior, 1.575 ha encontram-se certificados em MPRODI (62,7 % do total de área
intervencionada) sendo também a Cova da Beira a região que, em termos globais, tem maior representatividade. O pessegueiro, com
226 ha, e a cerejeira, com 328 ha, são as duas espécies frutícolas mais intervencionadas na Cova da Beira com recurso ao PRODER e
que adotam o MPRODI. Toda a área de cerejeira instalada adotou o MPRODI.
O investimento total constante nos PA analisados foi de 45.001.711 €, do qual, 10.383.994 € correspondeu a investimentos em
prunóideas em MPRODI na Cova da Beira, destacando-se deste valor que, 46,4 % compreende o investimento em áreas de cerejeiras
no Concelho do Fundão.
Este trabalho permitiu atestar a forte expressão que a produção integrada possui no setor frutícola da Cova da Beira verificando-se
que, o reconhecimento por parte dos agricultores, aliado ao trabalho desenvolvido pelas associações locais, se tem revelado
fundamental para a sua continuidade e expansão.
Comprovaram-se, também, as novas tendências do setor produtivo do panorama frutícola da Beira Interior quer de nível humano,
quer de nível material, registando-se a integração e instalação de um elevado número de jovens agricultores, com
formação/qualificação acima da média nacional e promotores de projetos inovadores para a região que implicam a introdução de
novas espécies produtivas e novos referenciais de certificação.
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RESUMO
Resultado de uma pesquisa desenvolvida por mais de dois anos, articulada através do Grupo de Pesquisa
GENTTES/UNEB/DCHT/Campus XVI-Irecê, este trabalho objetivou analisar as dinâmicas socioeducativas nos Mutirões, como
expressão de Reciprocidade, na comunidade de Baixão dos Honoratos e suas possíveis contribuições formativas e de estruturação
organizacional e produtiva; Como problema havia: quais contribuições a Reciprocidade nos Mutirões podem ofertar aos sujeitos da
comunidade de Baixão dos Honoratos, no sentido de estabelecer e desenvolver suas relações sócio-formativas-organizacionais, tendo
o Trabalho como Princípio Educativo? Metodologicamente orientou-se pela abordagem qualitativa, de natureza explicativa,
configurando-se enquanto Estudo de Caso de tipo Etnográfico; Fundamentando-se em autores como: Andrél para com as questões
metodológicas; Freire, Brandão, Gohn e Libâneo frente os conceitos e concepções sobre educação; Frigotto, Ciavatta e Ramos,
Manfredi, dentre outros, junto ao Trabalho como princípio educativo; Sabourin, Morais e Caldeira, foram acessados para com a
Reciprocidade e a Prática dos Mutirões; Compreendeu-se, por exemplo: que a Prática dos Mutirões, a partir da Reciprocidade, pode
ser considerada, alternativa de resistência e de reafirmação identitária e de pertencimento territorial crítico, bem como, para
suprimento às demandas de produção material, imaterial e de intercâmbio de saberes, tornando as comunidades praticantes,
referência de organização e ação coletiva, com vistas à contribuição na formação política de sujeitos autônomos, empoderados de
sua própria realidade e de sua condição humana,; E, considerar em tal arcabouço, a Reciprocidade como categoria científica
estruturante, possível de difusão e aplicabilidade, possibilitando a efetivação de condicionantes necessárias o desenvolvimento local
sustentável.
Palavras chave: Desenvolvimento Sustentável Local, Educação Não Formal, Trabalho como Princípio Educativo.

RECIPROCITY IN WOMEN AS A SOCIO-EDUCATIONAL PRACTICE: A CASE STUDY IN THE COMMUNITY OF VALLEY OF HONORATO,
SÃO GABRIEL, TERRITORY OF IDENTITY OF IRECÊ-BA.
ABSTRACT
The result of a research developed over more than two years, articulated through the GENTTES / UNEB / DCHT / Campus XVI-Irecê
Research Group, this study aimed to analyze the socio-educational dynamics in the Mutirões as an expression of reciprocity in the
community of Baixão dos Honoratos and Its possible formative contributions and of organizational and productive structuring; As a
problem there were: what contributions to Reciprocity in the Mutirões can offer to the subjects of the community of Honor Baixão,
in the sense of establishing and developing their socio-formative-organizational relationships, with Work as an Educational Principle?
Methodologically guided by the qualitative approach, of an explanatory nature, being configured as an Ethnographic Case Study;
Relying on authors such as: Andrél on methodological issues; Freire, Brandão, Gohn and Libano in front of the concepts and
conceptions about education; Frigotto, Ciavatta and Ramos, Manfredi, among others, with Labor as an educational principle;
Sabourin, Morais and Caldeira, were accessed for the Reciprocity and the Practice of the Mutirões; It was understood, for example,
that the Practice of Mutirões, from the Reciprocity, can be considered, alternative of resistance and of reaffirmation of identity and
of critical territorial belonging, as well as, for supplying to the demands of material, immaterial production and exchange Of
knowledge, making the communities practitioners, reference of organization and collective action, with a view to contributing in the
political formation of autonomous subjects, empowered of their own reality and of their human condition; And, to consider in such
a framework, the Reciprocity as a scientific category structuring, possible of diffusion and applicability, making possible the effective
conditioning of the necessary local sustainable development.
Keywords: Local Sustainable Development, Non Formal Education, Work as an Educational Principle.

1. INTRODUÇÃO
1.1 Noções prévias sobre a reciprocidade e os mutirões.
Partindo do pressuposto que os sujeitos são capazes de conviver nas e com suas singularidades em prol do bem comum, identificamos
na perspectiva da reciprocidade materializada junto aos mutirões como prática sócioeducativa, sinais de construção e ressignificação
de saberes, bem como, de cumplicidade e companheirismo mutuo solidário, contrapondo o individualismo social, encontrado nas
deformações sociais da atualidade.
Haja vista, durante mais de dois anos, pelo qual se estendeu a pesquisa, foi possível observar que o agir reciprocamente esta para
além da troca mercantil, como nos aponta Sabourin (2009). Estabelece-se então, um ato de coragem e de resistência que sinaliza
para outras perspectivas de vida comunitária, tendo claramente o trabalho, materializado por meio dos mutirões, numa condição de
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ambiente construtor e ressignificador de saberes, como já mencionado, podendo assim ser considerado também, ambiente que
possui em si o princípio educativo.
Para tanto, definimos a reciprocidade, a partir de Sabourin (2009), que a evidencia por meio da ideia de que a mesma, seja uma ação
mutua entre indivíduos e/ou grupos, que transcende a troca reduzida no ato de dar e obrigatoriamente retribuir, trazendo consigo
valores para além dos de ordem meramente econômica (troca mercantil), evidenciando aspectos simbólicos, culturais, religiosos,
como também de produção, com vistas primeiro, ao suprimento de demandas individuas e/ou coletivas, possibilitando com isso, a
construção e fortalecimento de laços parentais, de amizade e de espírito comunitário.
Nos mutirões encontramos espaço propício para a materialização da reciprocidade, como indica seu próprio significado, onde no tupi
é chamado de mutirum ou muxirum e no guarani de potyrom, traduzindo-se por “colocar a mão na massa”. E, conceitualmente
explica Sabourin (2009, p.43) que:
O termo mutirão pode designar dois tipos de ajuda mútua: a que tem a ver com os bens comuns e coletivos (construção ou
manutenção de estradas, escolas, barragens, cisternas) e os convites de trabalho em benefício de uma família, geralmente, para
trabalhos pesados (desmatar uma parcela, fazer uma cerca, construir uma casa...).
Diante dos processos de observação e diálogo com os sujeitos envolvidos na pesquisa em questão, como também da literatura
acessada frente a esta prática, observou-se usos simultâneos dos termos mutirão e adjunto para a definição em questão. Com isso,
optou-se pelo uso do termo multirão para este trabalho.
1.2 A comunidade de Baixão dos Honoratos como locus de pesquisa
A comunidade Baixão dos Honoratos, São Gabriel-BA está localizada a 13 km da sede (São Gabriel), sendo composta por
aproximadamente 400 famílias, todas vinculadas à agricultura familiar estando nas coordenadas geográficas 11° 13' 44" S 41° 54'
43".

A

B

Figura 1: Mapa do Brasil (A) e da Bahia (B) com a cidade de São Gabriel em vermelho, onde está localizada a Comunidade de Baixão
dos Honoratos.
Fonte: wikipedia.com

A comunidade origina-se de contexto histórico e social encontrado no Território de Identidade de Irecê-BA, parte da Chapada
Diamantina Setentrional, que segundo REIS (2012, p. 78) era conhecido como Caatingas de Xique-Xique, parte do Sertão do São
Francisco, sofrendo este por sua vez, drásticas transformações junto a sua estrutura sócioprodutiva e ambiental no decorrer de sua
trajetória, especialmente a partir de meados do século XX.
A partir da década de 70 as monoculturas do feijão, milho, mamona e algodão, predominaram as áreas cultivadas, também em São
Gabriel-BA, sendo financiadas por bancos e incentivos governamentais, que incluíam a aquisição e uso não somente de insumos
sintéticos (agrotóxicos e adubos), mas, de outros, tais como, arames (acirrando o caráter privado da posse da terra) e sementes (em
sua maioria não adaptadas às condições edafoclimáticas do território em questão) seguindo as recomendações da Revolução Verde.
Esta realidade de culminância para com a descaracterização dos sistemas produtivos anteriormente encontrados no Território de
Identidade de Irecê, com destaque quanto às características de organização comunitária e de estruturação do trabalho, veio por
potencializar o êxodo rural e exclusão social, como a exemplo do que ocorre no município de São Gabriel, submetendo sazonalmente
milhares de pessoas para processos de colheitas, principalmente do café em Minas Gerais, em condições nem sempre adequadas às
leis trabalhistas. Isto, mesmo considerando a ocorrência de avanços quanto à construção e acesso a políticas públicas voltadas a
agricultura familiar junto ao respectivo território, principalmente depois de 2003.
Baixão do Honoratos inicia sua trajetória embebida deste contexto, onde sua constituição originária já atendia às concepções de
sociabilidade acima elencadas. Sendo que especificamente, seu surgimento geográfico espacial, segundo relatos orais de seus
moradores, como também dos manuscritos deixados pela memorista Srª. Valdelice Pereira de Souza - Dona Valdinha (neta de Manoel
Honorato de Souza), descreve que a população teve origem no município de Jussara, precisamente da comunidade de Larga, no ano
de 1926. A Figura 2 apresenta a imagem dos fundadores e da atual líder comunitária.

1124

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Figura 2: Imagem do fundador do Baixão dos Honoratos (A) e com sua esposa (B) e da atual líder comunitária (C).
Fonte: Acervo Família Honorato (A e B); Crédito de José Gonçalves da Silva (C).

A origem da comunidade, a partir de descrições de Dona Valdinha, que por meio da observação de elementos da natureza, após
fortes chuvas e observando os “cantos” de sapos, chegaram a uma baixada junto a uma lagoa, que a chamaram de “Buracão”. Após
o período de instalação, surgem os registros dos primeiros manifestos de sociabilidade para o bem comum, sendo tal episódio
direcionado ao processo de escolarização dos filhos (homens) da família de Manoel Honorato de Souza e das outras famílias que
foram agregadas aquele espaço mesmo sem haver naquela época nenhuma unidade escolar, sendo necessário a busca por
professores/as (mestres) em outros municípios.
Este manifesto de sociabilidade caracteriza-se como prática também de reciprocidade, uma vez que, os professores/as (mestres)
envolvidos nos processos de escolarização eram contratados pelas famílias que, necessitavam praticar o “rateio” para o pagamento
dos mesmos. A Figura 3 apresenta trechos do manuscrito de Dona Valdinha com registro dos primeiros habitantes de Baixão dos
Honoratos.

Figura 3: Manuscritos com registros da chegada dos habitantes da comunidade Baixão dos Honopratos, São Gabriel – BA, Brasil.
O mutirão na comunidade de Baixão dos Honorato surge desde seu povoamento também pela necessidade de mão de obra
alternativa para construção de infraestrutura base para os moradores daquele lugar em função da necessidade de se organizarem
na terra recém-descoberta.
1.3 Contexto para realização da pesquisa sobre a Reciprocidade nos Mutirões na comunidade de Baixão dos Honoratos e sua
perspectiva metodológica
Diante do encontro com o contexto histórico apresentado, fomos provocados a refletir sobre tal cenário temático, tendo o Trabalho
como Princípio Educativo na condição de categoria estruturante.
Outras variáveis de influência para com a realização da pesquisa referiu-se às vivências e laços familiares que possuímos em
comunidades tradicionais de agricultores/as familiares, bem como por formação técnica e atuação profissional, seja em processos
de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, direcionadas a agricultura familiar em Territórios de Identidade 346 no Estado da Bahia,
pautada na agroecologia347, como pela atuação em escolas do interior do município de São Gabriel-BA, reforçada por processos de
observação e participação nos mutirões que ocorrem cotidianamente nos espaços acima mencionados, em especial na comunidade
de Baixão dos Honoratos, que já os tinham como base de articulação e ação coletiva.
Partindo então das noções prévias do histórico que envolvia a comunidade locus da pesquisa, convergimos para esta,
metodologicamente sendo uma pesquisa qualitativa de natureza explicativa com estudo de caso de tipo etnográfico, que por sua
vez, traz do campo antropológico ferramentas de coleta, analise e reflexões frente aos dados obtidos. A partir de uma tipificação
etnográfica, viabilizou-se tomar o “olhar” dos sujeitos envolvidos como referência para a pesquisa em questão como alternativa mais
adequada ao trabalho, pelo fato que o objeto de pesquisa (a reciprocidade) estava em meio a um contexto histórico próprio
(singular).
Bogdan e Biklen (1982) citados por Lüdke e André (1986, p.13) afirmam que “a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto”. André
346

O território é entendido como um espaço geográfico transformado pelas relações sociais e a ação humana sobre a natureza, que compartilha características econômicas,
políticas e ambientais comuns, cujo uso é definidor da história de vida e criador da identidade cultural de uma sociedade e do sujeito do mundo. (MMA, 2014, p. 08)
347
Segundo Altieri (2014, p. 23), a agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos
agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e
socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como
unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – genética, agronomia, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais.
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(2005, p.42) destaca que ao tempo que são incorporados elementos do campo antropológico para investigar processos educativos,
o pesquisador adentra a uma dinâmica mais complexa de investigação, exigindo maior comprometimento e estudo sobre a própria
abordagem metodológica.
O estudo de caso etnográfico possibilita uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade complexa, por
outro lado demanda um trabalho de campo intenso e prolongado, o que requer tempo e recursos por parte do pesquisador. Se
permite a descoberta de aspectos novos ou pouco conhecidos do problema estudado, exige uma base teórica consistente, bom
preparo e disposição pessoal do pesquisador para enfrentar o desconhecido, para se movimentar sem regras fixas nem critérios
muito definidos.
A autora ao citar Stake (1985) explica que a própria escolha do estudo de caso etnográfico é mais uma percepção epistemológica do
que exatamente metodológica. Destacando que caso o pesquisador estiver voltado à relação formal entre variáveis ou mesmo testar
teorias, tal abordagem metodológica não seria para ele adequada, ou melhor, para o objeto estudado atribuído então para o estudo
de caso etnográfico a perspectiva de estudo que visa “entender um caso particular levando em conta seu contexto e sua
complexidade”.

2. COMPREENDENDO A EDUCAÇÃO E O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO RETROALIMENTADOS ATRAVÉS DA
RECIPROCIDADE
Como base estruturante deste trabalho, encontramos a educação a partir da complexidade que a envolve, até mesmo quanto à
necessidade de compreensão conceitual da mesma. Nesta perspectiva, Libâneo (2001, p.5) explica que na sociedade atual há o que
ele define enquanto ação pedagógica múltipla:
... em que o pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da
educação informal e não-formal, criando formas de educação paralela, desfazendo praticamente todos os nós que separavam escola
e sociedade.
Torna-se mais confortável, e não menos desafiador, trazer a análise da educação para um espaço não formal, na perspectiva
pedagógica, ao tempo que diverge do senso comum, que muitas vezes restringe a educação e/ou mesmo o campo educativo, apenas
ao espaço escolar, contrariando o que o Libâneo (2001, p.6-7) aponta, ao definir o seguinte:
O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família,
no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. De modo que não podemos reduzir a educação ao
ensino e nem a Pedagogia aos métodos de ensino.
Diante das variáveis refletidas sobre as possibilidades de materialização da educação, podemos questionar como a conceituaríamos.
Brandão (2007, p.10-11) por sua vez, explica educação como ato em que os sujeitos definem e/ou alteram o modo de vida vigente,
o que ainda poderia ser interpretado diante de uma ótica de construção da autonomia dos envolvidos, como de opressão e exclusão,
mas sem diminuir sua importância.
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como
idéia, como crença, aquilo que é comunitário com bem, como trabalho ou como vida... A educação é, como outras, uma fração do
modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. Formas de
educação que produzem e praticam, para que elas reproduza, entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as
palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da
tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de
trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita, e
desde onde ajuda a explicar – às vezes a ocultar, às vezes a inculcar – de geração em geração, a necessidade da existência de sua
ordem.
Freire (1967, p.42), por sua vez, faz oposição a qualquer forma de educação que não esteja voltada a construção de sujeitos críticos
e consciente da realidade que os cercam. Educação esta, que o mesmo denominou de Educação Bancária. Ao tempo que já sinalizava
a possibilidade de vivencia social a partir de uma outra, que o mesmo também definiu, sendo ela como Educação Problematizadora.
A concepção e a prática “bancária”, imobilista, “fixista”, terminam por desconhece os homens como seres históricos, enquanto a
Problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isso mesmo é que os reconhece como
seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica também, é igualmente
inacabada.
Aqui vale ressaltar as perspectivas apresentadas por Freire, onde aponta o que poderíamos também ser compreendido enquanto
base para a própria educação, que é o entendimento que os sujeitos envolvidos estão em permanente processo de inconclusão
enquanto sujeitos históricos. O saber neste caso é construído e reconstruído cotidianamente por meio também das relações entre
os sujeitos e a natureza e entre os próprios.
Gaspar (1990, p.173) explica que a educação informal se confunde com a própria história da humanidade, onde o cotidiano sempre
foi à base para seu desenvolvimento, sendo responsável, por exemplo, pela transição geracional das normas de comportamento.
Mesmo nas civilizações tidas como culturalmente avançadas, a vida cotidiana sempre exigiu muito mais do que o conhecimento dos
saberes apresentados formalmente nas disciplinas escolares. Há muito mais a aprender e desde muito cedo: a língua materna, tarefas
domésticas, normas de comportamento, rezar, caçar, pescar, cantar e dançar – sobreviver, enfim. E, para tanto, sempre existiu,
também desde muito cedo, uma educação informal, a escola da vida, de mil milênios de existência.
Já a educação não formal é abrangente e pode ser compreendida em meios diversos de para com a sua realização, com possibilidade
de voltar-se para a formação de cidadãos(as) livres, emancipados(as), portadores(as) de um leque de direitos, assim como de deveres
para com o(s) outro(s), como afirma Gonh (2010, p.2) definindo conceitualmente que a educação não formal é:
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Um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo
para interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes,
que envolve organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos
sociais.
Frigotto (2002) afirma que a educação não formal apresenta-se na condição de elemento crucial no processo de emancipação da
classe trabalhadora e de estabelecer práticas sociais comprometidas com a dignidade e a vida de todos os seres humanos.
Com isso, observa-se que na educação não formal, que acontece em espaços não escolares, a perspectiva da ocorrência de atividades
práticas do cotidiano comunitário, a exemplo das ocorridas no campo, apresenta condição de ambiente propício para com a
construção de saberes, nos remetendo ao tempo e a investigação do trabalho como princípio educativo, tendo em vista a realização
dos mutirões junto à comunidade de Baixão dos Honoratos, via materialização da reciprocidade na condição de prática
sócioeducativa. Isto dialoga com Marx apud Ciavatta (2008, p. 408):
Princípios são leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, dos quais derivam leis ou questões mais específicas.
No caso do trabalho como princípio educativo, a afirmação remete à relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o
caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades
do ser humano.
Já Manfredi (2005, p. 31), destaca que ao trabalhar, o próprio homem transforma a si mesmo, ampliando e ressignificando os
conhecimentos previamente adquiridos, transpondo a prática apenas da ação mecânica para fins de produção material:
Durante as práticas de trabalho, há produção de bens materiais, mas também construção de representações e saberes, de habilidades
técnicas, saberes sobre o trabalho e sobre as relações em que se produz o trabalho e o trabalhador. Dessa forma, o ato do trabalho
constitui em si uma instância de produção-formação, em que o trabalhador articula o que fazer com o pensar, cria sistemas, técnicas,
busca fundamentos práticos e teóricos para dar sentido à sua atividade.
O trabalho possui significado para além da construção material, da classificação enquanto emprego, pois ao executá-lo o sujeito nele
envolvido torna-se outro, não como negação a si mesmo, mas pela agregação de valores que pelo trabalho é possibilitado, como
explica Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.11):
O trabalho, neste sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade, ele é a atividade fundamental
pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento de um novo tipo de ser, de uma nova concepção de
história.
Farias (1995, p.153) ao citar Gramsci, destaca que na perspectiva do trabalho como princípio educativo, seria necessária a ruptura
entre a dicotomia trabalho manual e o trabalho intelectual, com vista a construção de um outro ser social, denominado de intelectual
orgânico, nascido do trabalho engajado politicamente.
Neste sentido, temos a materialização da Reciprocidade através do
Trabalho, definindo-a a partir de Temple apud Sabourin (2009, p 51) como sendo o redobramento de qualquer ação ou prestação,
que permite reconhecer o outro e participar de uma comunidade humana e, segundo Chabal apud Sabourin (2009, p 64) a mesma
(reciprocidade):
Significa a existência de uma relação de um primeiro termo para um segundo, bem como do segundo para o primeiro. A reciprocidade
é uma relação que se redobra. A etnologia adotou esta palavra para designar as prestações econômicas e simbólicas das sociedades
tradicionais.
Ainda segundo Chabal apud Sabourin (2009, p. 65) a reciprocidade objetiva a perspectiva de geração de sentidos e valores, tais como
a ética e a produção material, desde que esta esteja vinculada ou envolvida na produção do espiritual.
Portanto, a reciprocidade pode ser uma estrutura que subjaz a outras relações que não sejam a troca, em particular a prestações
cujo objetivo consiste em reproduzi-la para ela própria, de forma a gerar sistematicamente mais sentido, ou em produzir valores que
não podem ser reificados, em particular os valores éticos, mas também outras economias, desde que a produção do material esteja
vinculada ou envolvida na produção do espiritual.
Tal perspectiva é possível de verificação, quanto às possíveis estruturas da materialização da Reciprocidade, como nos indica o quadro
síntese abaixo adaptado de Chabal apud Sabourin (2009, p. 58-67).
Quadro 1: Esquema de descrição de possíveis estruturas de reciprocidade.
ALGUMAS ESTRURAS DE
RECIPROCIDADE
Reciprocidade bilateral simétrica:
Entre indivíduos
Entre grupos
Reciprocidade binária assimétrica

DESCRIÇÃO

Correspondem às relações de aliança (casamento, compadrio, redes, interpessoais etc) que se
estabelecem entre indivíduos, famílias e grupos. A relação de reciprocidade binária simétrica (cara a
cara) gera amizade. As relações de reciprocidade binária assimétrica traz o prestígio do doador e a
obrigação o a submissão do donatário (dádiva agonística, potlach).

Reciprocidade ternária unilateral

Reciprocidade ternária bilateral

Envolvem pelo menos três partes. A relação de reciprocidade ternária pode ser unilateral, por
exemplo, no caso da dádiva intergeracional (relação de pais para filhos). Ela gera então o sentido de
responsabilidade. Ele pode ser bilateral, como no caso do compartilhamento de recursos comuns. As
relações de reciprocidade de estrutura ternária bilateral produzem a justiça e a confiança.
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Reciprocidade centralizada
A = Centro de Redistribuição
As prestações e decisões são distribuídas por um centro de redistribuição (o chefe, o patriarca, o rei,
o poder religioso ou o Estado). Nesta estrutura, a confiança torna-se obrigação e obediência ao
centro de redistribuição.

Reciprocidade partilha
ABCDE/ABCDE

Reciprocidade em estrela

Constitui uma estrutura específica: cada um dá à comunidade e recebe dos demais. Quando todas as
famílias da comunidade ou todos os membros do grupo se mobilizam para realizar um trabalho em
benefício de um agricultor (desmatar um parcela de terra, cavar um poço etc), realiza-se um
compartilhamento bilateral que gera amizade e aliança. Nessa estrutura, a relação de reciprocidade
pode também produzir prestígio para o donatário quanto este oferece aos parceiros convidados
bebidas, alimentos especiais, um banquete ou uma festa.

Segundo Temple apud Sabourin (2009, p.67) consiste como outra variante do compartilhamento,
corresponde ao tipo de mutirão que mobiliza todas as famílias da comunidade para assumir
responsabilidades específicas; por exemplo, para construir a escola, consertar o salão comunitário,
um cisterna ou uma rodovia, cavar ou limpar um açude comum. As relações, nesta estrutura, não
apenas produzem amizade, como também confiança entre seus membros. Quem não participa perde
prestígio e honra.

É possível observar junto ao município de São Gabriel-BA (em particular na comunidade de Baixão dos Honoratos) uma aproximação
para com a última estrutura de reciprocidade indicada no Quadro 1.
Segundo Rocha (2008) práticas de vários tipos eram historicamente identificadas e caracterizadas enquanto recíprocas no município
de São Gabriel, sendo possível elencar-las, conforme apresentadas no Quadro 2,
Quadro 2: Estruturas de reciprocidade no município de São Gabriel-BA.
MANIFESTAÇÕES
DE
RECIPROCIDADE

DEFINIÇÃO

CATERETÊS

“... eram denominações usadas pelos ‘nativos’ para identificar qualquer reunião para desenvolver algum trabalho”. Neste
sentido, compreende varias atividades desenvolvidas na roça como plantio, capina, colheita e outras que caracterizava o
trabalho em grupo;

DEBULHA DE
MILHO

ESPINHAÇADA

FOGUEIRAS

FREGUESIA

“Neste mutirão diversos trabalhadores rurais se juntam na propriedade de um deles, enquanto a esposa, a mãe, filhas,
irmãs, cunhadas e até mesmo vizinhas ou amigas fazem, também em mutirão, a refeição para culminância do evento”;
“... foi relembrada e relacionada ao tempo de abundância, ‘tempo da fartura’...”, “Trata-se de uma espécie de mutirão,
em que se convidavam as pessoas para as matanças de porcos. Após o trabalho de matança, eram convidadas para o
‘comes e bebes’ com o espinhaço do porco... Além da distribuição do espinhaço havia a rede de solidariedade na
distribuição de porções dos animais para os familiares, comadres e compadres e pessoas mais próximas”. Tal prática
apresentava-se como espaço de troca de experiências e definições de tarefas, uma vez que os mais experientes também
buscavam orientar as atividades, desde o abate dos animais (trabalho mais específico aos homens), até o processo de
fabricação de sabão pelas mulheres a partir da banha do porco;
Definia FERREIRA (2008) que “O evento em torno da fogueira se aproxima da teoria da dádiva de MAUSS (2001). Isso
porque envolve espaço de encontro, socialização e distribuição de dádivas”. A prática em questão ocorre junto ao dia de
comemoração de São Pedro, principalmente para os/as viúvos/as. Já nos dias antecedentes em que se comemora o São
João, o público em geral organizavam a “Fogueira em pé”, montada a partir de árvores nativas, fixadas ao chão, que
recebiam em seus galhos, presentes voltados tanto para o público infantil, como para os adultos. “No plano simbólico,
‘pôr’ a fogueira em pé no sugere ressignificar o ato de ‘plantar’, enquanto a queda da árvore pelo fogo e a rápida retirada
dos ‘presentes’ significa a colheita e a distribuição do seu produto”.
Idem (2008) “A freguesia caracteriza-se como um movimento circular de trocas simbólicas e materiais que acontece
durante o pós-parto, ou seja, ‘resguardo’. Trata-se de um movimento entre mulheres, no qual, a solidariedade e a
reciprocidade das relações concorrem para estabelecer uma coesão grupal e um sentimento de pertença numa
comunidade do sertão baiano”.

Além de tais práticas de reciprocidades descritas acima pela autora, destacamos ainda os velórios como espaços de colaborações
recíprocas. Uma vez que junto à confirmação do falecimento do ente querido, reúnem-se na casa do mesmo (na sua maioria
mulheres) para os processos iniciais de limpeza e preparo do espaço para recebimento do corpo.
Ainda nessa prática de reciprocidade, parte dos colaboradores/as se divide em preparo dos alimentos a serem distribuídos aos
parentes e amigos mais distantes, como também na busca por lenha e preparo da fogueira, dando assim suporte aos que passariam
a noite na denominada “sentinela”, regada por conversas do cotidiano, contos, piadas (principalmente quando tratar-se de morte
não violenta) e distribuição de chás e bebidas alcoólicas, em meio a realização de orações em intensão ao falecido/a.
Por fim, também em regime de mutirão, procede-se a abertura da sepultura, tarefa esta destinadas aos homens da comunidade
enlutada. Ressaltando ainda que todas as atividades sejam acompanhadas (assistidas) pelas crianças, sem expressão direta de
censura.
Este conjunto de estruturas (materializações) de reciprocidade identificadas no município de São Gabriel-BA passa a assumir novos
contornos com à agregação de espaços não formais, como é o caso da associação comunitária de Baixão dos Honoratos.
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO DE TIPO ETNOGRÁFICO SOBRE A RECIPROCIDADE NOS MUTIRÕES NA
COMUNIDADE DE BAIXÃO DOS HONORATOS
3.1 A oralidade definindo os Mutirões e o Processo Educativo pela Transição Geracional através dos sujeitos praticantes
O cenário de vivencia e experiência socioeducativa de manifestações de reciprocidade nos possibilitou compreender as definições
de mutirão segundo alguns dos entrevistados como sua contribuição no processo socioeducativo dos sujeitos envolvidos. O quadro
3 apresenta a definição dos mutirões e a suas contribuições no processo socioeducativo dos sujeitos envolvidos, destacando a
transição geracional através da oralidade e da prática como descrevem os entrevistados.
Quadro 3: Definições quanto às percepções para com o mutirão.
ENTREVISTADO
Entrevistado 1

FALA
É o momento em que a gente se reúne pra realizar alguma atividade para algum companheiro.
Por que esse negócio de mutirão é mais na hora da urgência mesmo, fora a roça da associação, pra um sócio mesmo é
Entrevistado 2
na hora mais precisa. Se precisar vai todo mundo.
Olha! o mutirão era o seguinte, é...! Tinha uma família precisando do trabalho lá na roça no período chuvoso, é ai o que
Entrevistado 3
era que fazia, os colegas dessa pessoa dessa família se juntavam em silêncio durante a semana se comunicar a família
que ia ser beneficiada e todos ajudavam.
Fonte: Entrevistas e narrativas orais.

Observou-se que os mutirões constituem momento de manifestações de sentimentos pelo qual os participantes se sentem
realizados, havendo um caráter de servidão (espontânea) entre os pares. O Quadro 4 apresenta o processo educativo pela transição
geracional dialogando com o espaço de culminância da educação não formal, ato que fica em evidencia com a fala dos pesquisados.
Quadro 4: Descrições quanto a dinâmica socioeducativa ocorrida pela transição geracional.
PROCESSO EDUCATIVO PELA TRANSIÇÃO GERACIONAL
FALA
ENTREVISTADO
Entrevistado 1

De pai pra filho! Vai passando de pai pra filho e a gente vai pegando. E vai passando, passando, passando e até hoje.
Os mutirões são sempre vinculados à agricultura, não tinha muito que aprender, tinha como a gente orientar como ele
participar da daquele coletivo de cooperação, porque isso é interessante que a gente pai de família leve os filhos
Entrevistado 2
justamente não pra ensinar que a partir do mutirão pra ensinar lá na roça não porque a gente já criou levando eles pra
roça eles tem conhecimento, mas sim, pra saber qual o significado da cooperação junto à associação e junto as pessoas
beneficiadas da comunidade.
Porque muitas vezes tem serviço que você não sabe como desenvolver, às vezes vai e lhe ensina. Como por exemplo,
Entrevistado 3
hoje eu já sou velho, tem os novos que já chegaram na associação, então muitas vezes eles não sabem do serviço como
funciona, a gente já tá pra ensinar.
Entrevistado 4
- Eu gostava de assistir, achava bonito aquele povo todo.
Fonte: Entrevistas e narrativas orais.

Na fala do Entrevistado 2, como também nos registro dos livros de atas, observou-se que a maioria dos mutirões são ligados a
atividade agropecuária, fato recorrente que não exclui o ato educativo. De acordo as informações contidas no Quadro 4, a transição
geracional ocorre de pai para filho ou no processo de observação dos mutirões, como também no compartilhamento de experiências,
dos mais velhos para mais jovens, ato que é recorrente na comunidade do Baixão dos Honoratos. E, dentre as ações realizadas
destacam-se, atividades voltadas a assistência as famílias em dificuldade, desprovida de interesses que não seja o bem estar do outro
e a qualidade de vida em comum.
3.2 A Associação Comunitária de Baixão dos Honoratos fortalecendo a reciprocidade por meio da prática dos mutirões em seu
exercício institucional
Com objetivo de fortalecer a caminhada da comunidade, foi pensada a criação de uma associação que no ano de 1987 culminou com
a criação da Associação Comunitária de Baixão dos Honoratos, que potencializou a materialização da reciprocidade na respectiva
comunidade.
Tal exercício comunitário materializou-se anos depois da fundação da associação (exatamente em 04 de outubro de 1989), quando
a assembleia da mesma delibera politicamente pela adoção da prática dos mutirões como ato a ser inserido na dinâmica cotidiana
da mesma, fortalecendo e tornando documentado o que já ocorria na respectiva comunidade que consequentemente diferenciavase de outras comunidades não praticantes dos mutirões como expressão de reciprocidade.
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Figura 4: Membros da Associação Comunitária de Baixão dos Honoratos em mutirão na escola local (A) e Ata da Associação
Comunitária de Baixão dos Honoratos, que registra a definição da realização de mutirões como prática periódica.
Pietrafesa (1999, p. 34) explica que esta cultura comunitária construída junto a tal convergência, poderia ser denominada de
“reciprocidade generalizada”, sendo um aspecto social da relação entre os pares, o que poderíamos acrescentar na condição de ação
que se manifesta conscientemente, retroalimentado pelo inconsciente que não se desliga da representação coletiva.
O Quadro 5 exemplifica tanto a quantificação como a classificação de 123 mutirões registrados em ata de 1987 até 2015. Dentre as
343 atas catalogadas que ressaltam a ocorrência de quantidade significativa de mutirões não registrados em atas e que foram
confirmados na oralidade dos/as memoristas locais. Nos mutirões registrados encontramos considerações quanto às dinâmicas de
produção e o estabelecimento dos períodos de realização dos mutirões sendo divididos em quadrimestres.
Quadro 5: Descrição dos tipos/motivos e quantidades dos mutirões por quadrimestre.
1º QUADRIMESTRE
Capina
Associação
Atividade indefinida
Cerca
Construção
Pagos
Limpeza
Sócios
Plantio

Total
05
05
04
03
03
03
02
02
01

TOTAL:

28

2º QUADRIMESTRE
Capina
Sócios
Associação
Atividade indefinida
Construção
Limpeza
Quebra de milho
Quebra de mamona
Plantio
Ração
TOTAL:

Total
15
13
12
06
02
02
01
01
01
01
54

3º QUADRIMESTRE
Quebra de milho
Sócios
Associação
Atividade indefinida
Capina
Debulha de milho
Limpeza
Construção
Ração
Cerca
TOTAL:

Total
09
09
06
05
03
03
03
02
02
01
41

Verifica-se então, que no 1º quadrimestre encontra-se a época de preparo do solo para o plantio. Neste ciclo, predomina a capina e
os mutirões na associação, que de acordo com os moradores são os momentos de “arrancar” a mamona e alguns brotos “plantas”,
no sentido de “limpar” a terra para a aração no aguardo das chuvas, seguida de semeadura. Já no 2º quadrimestre verificamos a
ocorrência de processos voltados ao plantio, também com predominância de capina e atividades voltadas aos sócios/as. E, no 3º
quadrimestre predomina atividades como a quebra de milho, mutirão que antecede a debulha do mesmo.
Quanto aos processos socioeducativos, ou melhor, aos tipos de saberes mais relevantes para os membros da associação trabalhados
durantes os mutirões estão relacionados principalmente à produção agrícola como se observa no Quadro 6:
Quadro 6: Descrição de saberes construídos/desenvolvidos por quadrimestre.
QUADRIMESTRE
1º quadrimestre

2º quadrimestre
3º quadrimestre

SABERES CONSTRUÍDOS/DESENVOLVIDOS
Saberes sobre manejo do solo; técnicas de mecanização agrícola; cálculos administrativos quanto à área a ser
plantada e necessidade de insumos; e, conhecimentos quanto à condição climática a partir também de sinais
observados junto à natureza (direção do vento, quadra da lua, comportamento de animais, etc).
Saberes sobre técnicas de consorciação de culturas; nutrição das plantas; cálculos de espaçamento entre plantas
(stand – ou organização da área de cultivo); seleção de sementes; e, tratos culturais (formas de capina, controle de
pragas e doenças, etc).
Saberes sobre técnicas de colheita e armazenamento principalmente de grãos; técnicas de seleção de grãos para
plantios posteriores; e, cálculos para com processos de comercialização.

Assim, percebe-se a diversidades de saberes possibilitados junto aos referidos mutirões enquanto materialização da reciprocidade
como prática sócioeducativa, demonstrando a existência de currículo (não sistematizado), ofertado anualmente, que viabiliza o
acesso de tais informações numa perspectiva também de transição geracional.
A Figura 5 apresenta mutirões agrícolas que podem se estender as atividades de lazer/desportivas, religiosas e voltadas ao
atendimento de demandas das famílias.

Figura 5: Mutirão coletivo na produção agropecuária em área da associação (A) e em área familiar (B) na colheita de melancia.
Neste tipo de mutirão são partilhados saberes, tais como manejo do solo; técnicas de mecanização agrícola; cálculos referentes à
área a ser plantada e necessidade de insumos; conhecimentos quanto à condição climática levando-se em conta os sinais observados
junto à natureza (direção do vento, quadra da lua, comportamento de animais, etc); técnicas de consorciação de culturas; nutrição
das plantas; cálculos de espaçamento entre plantas (stand – ou organização da área de cultivo); tratos culturais (formas de capina,
controle de pragas e doenças, etc); técnicas de colheita; armazenamento (principalmente de grãos); técnicas de seleção de sementes
e cálculos de comercialização.
Em relação as atividades de lazer/desportivas pode-se inferir que os mutirões também atuam de forma a cuidar da limpeza das áreas
de lazer e na manutenção de cercas e marcações do Estádio de Futebol local, o Noratão. A Figura 6 apresenta imagens de mutirões
e dos times locais.
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Figura 6: Mutirões de limpeza em áreas de lazer (A), para marcação e manutenção de cercas (B) e imagens de times locais (C e D).
Fonte: (A) acervo dos autores. (B, C e D) Acervo da família Honorato.

É possível perceber a diversidade de atividades de lazer/desportivas desenvolvidas na comunidade de Baixão dos Honoratos tendo
destaque as práticas da argolinha (esporte desenvolvido montado a cavalo) e o futebol de campo masculino e feminino, sendo esta
última modalidade com maior ênfase em anos anteriores. Neste sentido, os mutirões para a realização de tais atividades,
concentravam-se principalmente quanto aos preparativos, tais como: limpeza e montagem do prado, capina do campo de futebol e
manutenção de suas marcações.
Além das regras das referidas modalidades esportivas, conhecimentos sobre as mesmas eram compartilhados entre os participantes,
destacando, por exemplo, o caso do futebol, que ao passar dos anos tivera suas regras alteradas diversas vezes, possibilitando através
e durantes os mutirões, a reconstrução de conhecimentos frente à referida temática. Vale salientar que, por se tratar de modalidades
esportiva coletiva, com maioria de membros da própria comunidade, partilham-se valores referentes a ética, companheirismo e
cooperação, no sentido de exaltar a prática em si, do que a disputa per si. A Figura 7 apresenta as atividades de cunho religioso.

Figura 7: Em (A) observa-se imagem da igreja da comunidade construída em regime de mutirão. (B) imagem interna da igreja e (C)
procissão de São Sebastião em 20 de janeiro.
Fonte: Acervo família Honorato.

Este tipo de mutirão realizado junto as atividades de caráter religioso tem consistido principalmente nos processos de limpeza dos
ambientes a serem utilizados, que se estendem desde a própria igreja ao percurso realizado pela procissão. Destacam-se ainda os
mutirões ocorridos para a organização da quermesse, voltada a angariar fundos para manutenção dos serviços da igreja.
As ações sócioeducativas vão no sentido da transmissão de saberes voltadas as crenças, costumes e ritos religiosos. Ressalta-se ainda
que ha uma tentativa de orientação por parte dos mais velhos para com os jovens e crianças relacionadas à respeitabilidade para
com o que tal festejo significa para a comunidade, sendo observado que a maioria de seus habitantes, mesmo não participando
ativamente dos eventos, manifesta respeito a tais ritos e, quando contrários, sofrem crítica dos demais.
A Figura 8 apresenta as demandas coletivas como à construção de uma residência e um “casa de enchimento” na escola Manoel
Honorato de Souza, com a presença de pais, mães, alunos e corpo escolar.

A

B

C

Figura 8: Demandas coletivas e individuais das famílias para construção de residências (A e B) e preparo de estrutura para festa de
São João (C).
Fonte: (A) Acervo dos autores e (B e C) acervo da família Honorato.

Nesta perspectiva de mutirão ocorre à convocação, geralmente por parte do responsável pela atividade, sendo retransmitido pelos
habitantes da comunidade via comunicação oral. O responsável pela atividade também se responsabiliza pela oferta de alimentos e
bebidas para os respectivos participantes, sendo considerado tal ato, não exatamente uma contrapartida, e sim, um dever moral
para com a atividade e seus participantes, trazendo consigo configurações que convergem aspectos da reciprocidade.
No caso da construção de residências, além dos aspectos socioeducativos relacionados à cooperação e solidariedade, são orientados
pelos mais experientes, técnicas de caráter arquitetônico (planta baixa) e, de caráter voltado à construção civil, tais como técnicas
para fundação, parte elétrica, parte hidráulica, bem como cálculos de dimensionamento de material e mão-de-obra para o
desenvolvimento de cada etapa.
Já em áreas de uso coletivo, como no caso da Escola Manoel Honorato de Souza, tais atividades visam reforçar aspectos da cultura
local, em diálogo com a ressignificação identitária do respectivo povo. Os participantes aprendem (principalmente as crianças e os
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adolescentes) a construírem um tipo de residência, historicamente utilizada na comunidade, não no sentido de resgata-la para uso
atual, mas para conhecimento histórico, tendo o trabalho como princípio educativo (Figura 7 C).

4. CONCLUSÕES
Esta pesquisa traz elementos possíveis para o amadurecimento frente à temática, mas ainda, exige um comprometimento claro e
posicionamento político definido, pois os possíveis desdobramentos da mesma sinalizam outras frentes investigativas, destacando
que o percurso metodológico aqui assumido, ofereceu bases e instrumentos para uma investigação mais próxima do objeto
pesquisado, considerando ao tempo, que o mesmo constitui-se de sujeitos imersos em um coletivo, carregado de significados e
valores, mas que traz em si, inúmeras questões que lhes cabe, enquanto parte de suas subjetividades.
Observamos que na educação não formal ocorrida em espaços não escolares, como é o caso do mutirão, a perspectiva da ocorrência
de atividades práticas no cotidiano comunitário, apresenta condição e ambiente propício para com a construção de saberes. Não
pretendendo aqui, desconsiderar a importância da educação formal (escolar), como também sua contribuição para a formação do
sujeito na educação informal.
Nesta perspectiva, estabelecer relações entre trabalho e educação exige uma busca pela compreensão de se ter neste primeiro (o
trabalho) um princípio (com suas significações) e o entendimento que ambos (trabalho e educação) são genuinamente uma
materialização humana, onde são criadas e recriadas as condições para as vivências em sociedade, sejam estas voltadas a produção
simbólica, como a produção material, destacando que tais produções podem ocorrer concomitantemente. Com isso, podemos
compreender que ter o trabalho como princípio educativo é uma via de prospecção de construção de sujeitos autônomos e críticos
frente às sociedades as quais convivem.
Percebe-se, portanto, que a reciprocidade tanto por meio de suas instituições estruturantes, como por suas possíveis configurações,
apresenta-se na condição de alternativa ao suprimento de demandas, sejam elas individuais ou coletivas, como também, alternativa
de enfrentamento às adversidades socioeconômicas e ambientais encontras no convívio comunitário.
Ao analisar a reciprocidade como prática socioeducativa aqui expressa pelos mutirões na comunidade de Baixão dos Honoratos, São
Gabriel-BA, constatamos que tal manifestação, ocorrente junto ao referido grupo social, proporciona a criação, reprodução e
ressignificação politicopedagógica de suas estruturas e dinâmicas socioculturais por meio da oferta aos sujeitos envolvidos de
processos de construção de saberes e partilha de experiência, tendo nos trabalhos realizados o princípio educativo com vistas à
construção de sujeitos autônomos, empoderados de sua própria realidade e de sua condição humana, possibilitando a efetivação
das condicionantes necessárias para com o desenvolvimento local sustentável.

REFERÊNCIAS
ALTIERI, Miguel (2004), Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 4ª ed. – Porto Alegre : Editora da UFRGS.
ANDRÉ, M. E. D. A (2005), Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional. Brasília: Líber Livro.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (2007), O que é educação. São Paulo: brasiliense.
BRASIL (2014). Ministério do Meio Ambiente – Territórios de Identidade. Brasília/DF.
Chabal,
Mireille
(2016),
Les
structures
élémentaires
de
réciprocité.
Conférence
in
Montpellier
:
Cauris
HTUhttp://afrique.cauris.free.fr/conferences.htmlUTH Acesso 20/09/2016.
FREIRE, Paulo (1967), Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro:Paz e Terra.
CIAVATTA, Maria (2008), Diocinário da Educação Profissional em Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Rio
de Janeiro/RJ.
FRIGOTTO, Gaudêncio (org.) (2002), Educação e crise do trabalho: perspectiva de final de Século. 6ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, Coleção estudos
culturais em educação.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria & RAMOS, Marise (2005), Trabalho como principio educativo no projeto de formação integral dos
trabalhadores. In: COSTA, Hélio da e CONCEIÇÃO, Martinho. Educação Integral e Sistema de Reconhecimento e certificação educacional e profissional.
São Paulo: Secretaria Nacional de Formação – CUT, pp. 63-71.
GASPAR, Alberto (1990), A Educação Formal e a Educação Informal em Ciências. Luzes no Oriente. História em revista. Rio de Janeiro: Editora Cidade
Cultural.
GOHN, Maria da Glória (2010), Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez – Coleção
Questões da Nossa Época; v.1.
LIBÂNEO, J. C. (2001), Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar , n. 17, p. 153-176. Editora da UFPR. Curitiba/PR.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. (1986), Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.
MANFREDI, Silvia Maria (2005), Qualificação e educação: reconstruindo nexos e inter-relações. In. Construindo a Pedagogia do Trabalho. Vol.1 Coleção
Qualificação social e profissional.
REIS, Alécio Gama dos (2012), O que farpa o boi farpa o homem: das memórias dos vaqueiros do campo sertão de Irecê (1943 – 1985). UESF. Feira de
Santana.
ROCH, Ana Ferreira (2008), Gênero, reciprocidade e reprodução social: o circuito da dádiva na pratica da “freguesia” entre mulheres de São
Gabriel/BA. UFV. Viçosa/MG.
SABOURIN, Eric (2009). Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a reciprocidade, traduzido do francês por Leonardo Milani. Rio de janeiro;
Garamond.
SÃO GABRIEL (BAHIA). In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2017. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A3o_Gabriel_(Bahia)&oldid=47723514. Acesso em: 13 mai. 2017.

1132

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

RS05 & RS12 – REGIONAL INNOVATION
SYSTEMS, CLUSTERS AND ECOSYSTEMS &
SERVICES, TOURISM AND SUSTAINABLE
REGIONS

1133

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1004
AS PLACE BASED POLICIES COMO O NOVO PARADIGMA DAS
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: O CASO DAS
ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE [ONLY ABSTRACT]
1

filipe.emf@gmail.com

Filipe Ferreira

CAPP-ISCSP

2

pseixas@iscsp.ulisboa.pt

Paulo Seixas

CAPP-ISCSP

ABSTRACT
As place based policies são hoje consideradas como o novo paradigma de política regional, substituindo um paradigma de polos de
desenvolvimento regionais e lógicas redistributivas. Ao nível do policy making da União Europeia, a dimensão territorial do Ciclo de
Programação para o período 2014-2020 referencia diretamente a incorporação das place based policies como centrais para a
formulação e implementação de um conjunto de novos instrumentos. As Estratégias de Especialização Inteligente (RIS3), são um
novo instrumento de política formulado no âmbito do policy making comunitário que assentam na existência de uma construção
dinâmica de vantagens competitivas fundadas nas idiossincrasias territoriais e nas possibilidades proporcionadas por novos
posicionamentos competitivos de cada região da União Europeia, sendo a sua existência uma condicionalidade ex ante de acesso aos
fundos estruturais, tanto a nível nacional como ao nível regional. As RIS3 são, assim, por nós mobilizadas como instrumento aferidor
do paradigma place based. Sustentando-nos metodologicamente na análise da literatura científica e de documentos oficiais da União
Europeia e de Estados-membros, foi formulada uma matriz de correspondência que cruzou as características das RIS3 com as dos
paradigmas de politica regional referenciados para aferir se aquelas se enquadram no novo paradigma de politica regional: as place
based policies. Concluiu-se que as RIS3 são um instrumento de política tendencialmente place based mas que ainda apresentam um
conjunto significativo de caraterísticas que as aproximam do paradigma polarizado e redistributivo
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RESUMO
No território da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dão, Lafões encontram-se linhas de água pertencentes às bacias hidrográficas dos
rios Douro, Vouga e Mondego. Estes meios hídricos encontram-se frequentemente envoltos por uma vegetação particular, as galerias
ripícolas. Esta vegetação é parte integrante de ecossistemas de elevada biodiversidade, prestadores de serviços diversos. Pretendeuse com o trabalho de investigação desenvolvido inventariar, caracterizar e tipificar as galerias ripícolas desta sub-região. A
metodologia adotada implicou duas fases de trabalho distintas. Na primeira fase, após a inventariação, procedeu-se à seleção dos
troços das linhas de água que reúnem melhores condições para apresentarem maior qualidade ecológica. Na segunda fase, os troços
das linhas de água selecionados foram objeto de trabalho de campo, sendo feita a caracterização da linha de água, o levantamento
florístico da zona ripícola e a avaliação da qualidade da zona ripícola, pelo Índice QBR. Constatou-se que as zonas ripícolas
selecionadas e estudadas in loco apresentam as linhas de água maioritariamente revestidas por galerias ripícolas e que a vegetação
autóctone é dominante, apresentando, em alguns troços, características de Habitat Natural prioritário. Relativamente avaliação da
qualidade da zona ripícola verificou-se que 3 das áreas selecionadas obtiveram uma classificação de Bom. A criação de uma área
protegida que garanta conservação destes valores naturais, a médio e longo prazo, será um potenciador de desenvolvimento
sustentável deste território, maioritariamente de baixa densidade.
Palavras-chave: Conservação da natureza, CIM VDL, Desenvolvimento local, Galerias ripícolas, Índice QBR

METHODOLOGY FOR THE CLASSIFICATION OF RIPARIAN GALLERIES IN THE TERRITORY OF THE VISEU DÃO LAFÕES
INTERMUNICIPAL COMMUNITY (CIM VDL)
ABSTRACT
In the territory of Viseu, Dão, Lafões Inter-Municipal Community are water lines belonging to the river basins of the rivers Douro,
Vouga and Mondego. These water resources are often bordered by a particular vegetation, the riparian galleries. This vegetation is
an integral part of ecosystems of high biodiversity, diverse service providers. It was intended with the research developed work to
inventory, characterize and typify the riparian galleries of this subregion. The methodology adopted implied two different work
phases. In the first phase, after the inventorying, the sections of the water lines that best meet the ecological quality criteria were
selected. In the second phase, the sections of the water lines selected were subject of field work, had being characterized the water
line, the floristic survey of the riparian zone was done, as well the evaluation of the quality of the riparian zone, by the QBR Index. It
was verified that the riparian zones selected and studied in loco have the water lines mostly covered by riparian galleries and the
autochthonous vegetation is dominant, showing, in some sections, characteristics of priority Natural Habitat. Regarding the
classification of the quality of the riparian zone it was verified that 3 of the selected areas obtained a score of Good. The creation of
a protected area that guarantees the conservation of these natural heritage, in the medium and long term, will be a step forward in
promoting sustainable development of this territory, mostly of low density.
Keywords: CIM VDL, Local development, Nature conservation, QBR Index, Riparian galleries

1. INTRODUÇÃO
O território da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM VDL), com 3483 km2, acolhe linhas de água pertencentes a três das
principais bacias hidrográficas portuguesas: bacia do Douro, bacia do Vouga e bacia do Mondego.
Até há poucas décadas, estas linhas de água constituíam uma importante fonte de sustento para as populações locais, quer pelo
suporte que prestavam à agricultura de subsistência praticada, quer pelo aproveitamento energético de que eram alvo. Atualmente,
com a diminuição populacional destas áreas e com a evolução tecnológica, algumas perderam a sua relevância no aproveitamento
dos recursos naturais ao nível do setor primário, mas tê-la-ão ganho ao nível da recuperação das suas características naturais.
Em zonas menos sujeitas à intervenção humana diária, os ecossistemas seguiram o seu processo natural de recuperação e nas áreas
ribeirinhas desenvolveu-se a vegetação característica deste meio. Deste modo, é possível encontrar, no território da CIM VDL, zonas
ribeirinhas onde as linhas de água estão longamente abrigadas sob um túnel de copas da cobertura vegetal lenhosa, arbórea e
arbustiva – as galerias ripícolas. Estes ecossistemas assumem, de um modo geral, características muito particulares, constituindo-se
como importantes redutos de biodiversidade. As áreas ripícolas e os ecossistemas associados prestam serviços ao nível da retenção
de solo, da sequestração de CO2, da prevenção de fenómenos catastróficos, da regulação do ciclo de nutrientes, do fornecimento de
recursos, da informação estética e da educação e ciência (ALFA, 2004).
Pretendeu-se com a presente investigação realizar a inventariação, a caracterização e a tipificação das galerias ripícolas do território
da CIM VDL.

2. ÁREA DE ESTUDO
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A CIM VDL, constituída por 14 concelhos, 13 do distrito de Viseu e 1 do distrito da Guarda, assume uma localização central entre o
interior e o litoral, na região centro-norte de Portugal. Residem nesta comunidade cerca de 277 mil pessoas, segundo os dados do
Censos 2011 (http://mapas.ine.pt/map.phtml). Sendo uma sub-região com um desenvolvimento socioeconómico heterogéneo, com
áreas de desenvolvimento semelhante ao das sub-regiões mais desenvolvidas e outras marcadamente rurais, as previsões mais
realistas apontam para um decréscimo populacional (http://www.cimvdl.pt/).
Nos seus inúmeros vales, o território da CIM VDL apresenta uma grande densidade de linhas de água pertencentes às três bacias
hidrográficas de importância nacional: Douro, Vouga e Mondego.
Duas das nove sub-bacias da bacia hidrográfica do Douro localizam-se no território da CIM VDL. São elas a sub-bacia do Douro, da
qual se destacam os rios Balsemão e Távora, nos concelhos de Castro Daire e Aguiar da Beira, respetivamente, e a sub-bacia do Paiva
da qual se destaca o próprio rio Paiva e as redes hidrográficas de alguns dos seus afluentes (rios Côvo, Mau, Paivô, Vidoeiro, Tenente,
etc.) distribuídas pelos concelhos de Vila Nova de Paiva, Castro Daire, São Pedro do Sul, Sátão e Viseu.
A bacia hidrográfica do rio Vouga localiza-se na zona de transição entre o norte e o sul de Portugal (ARHCentro, 2012a) fazendo
fronteira a norte com a bacia hidrográfica do rio Douro e a sul com a bacia hidrográfica do rio Mondego. Das suas linhas de água
destacam-se no território da CIM VDL, de montante para jusante, as redes hidrográficas dos rios Pisão, de Mel, Sul, Troço, Zela,
Varoso, Frio e Gaia, distribuídas pelos concelhos de Aguiar da Beira, Sátão, Vila Nova de Paiva, Castro Daire, Viseu, São Pedro do Sul,
Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades (ARHCentro, 2012b).
Da bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior integralmente nacional (ARHCentro, 2012a), no território da CIM VDL
localizam-se parte da sub-bacia do próprio rio Mondego e a sub-bacia do Dão, na qual têm particular importância as redes
hidrográficas dos rios Asnes e Criz. Estas linhas de água distribuem-se por 10 concelhos desta sub-região: Aguiar da Beira, Sátão,
Penalva do Castelo, Mangualde, Viseu, Nelas, Carregal do Sal, Tondela, Vouzela e Santa Comba Dão.

3. METODOLOGIA
Sendo a área de estudo muito vasta e havendo um período de tempo muito limitado para o desenvolvimento deste trabalho de
investigação, definiram-se duas fases distintas no processo.
A primeira fase foi destinada à análise de informação disponibilizada online, nomeadamente cartográfica e de imagem (de satélite,
aérea ou de sistemas de informação geográfica), e à seleção das áreas com potencial interesse para serem exploradas na segunda
fase do trabalho. A segunda fase foi destinada ao trabalho de campo, com caracterização dos vários locais selecionados,
levantamento da principal flora vascular existente e avaliação da qualidade da zona ripícola, pela aplicação do Índice de calidad del
bosque de ribera - Índice QBR (Agència Catalana de l’Aigua, 2006).
3.1. Análise de informação e seleção
Tendo como base de trabalho o modelo tridimensional do planeta Terra disponibilizado pela Google e a informação pormenorizada
da Carta Militar de Portugal 1:25000, do Centro de Informação Geoespacial do Exército, procedeu-se à localização das principais
linhas de água do território da CIM VDL no programa Google Earth.
Para proceder à seleção definiu-se, fundamentadamente, um conjunto de critérios prévios, com os quais se procurou distinguir os
troços dos sistemas ribeirinhos do território da CIM VDL que reúnem condições para apresentarem galerias ripícolas pouco sujeitas
à ação antrópica e, por isso, provavelmente detentoras de maior qualidade ecológica, potenciadora da prestação de mais e melhores
serviços.
O primeiro critério de seleção/exclusão baseou-se na designação que as linhas de água apresentam na Carta Militar de Portugal
1:25000, e na relação que a designação tem com o caudal, de acordo com a classificação da UNESCO (1978): grandes rios caudal médio anual> 1000 m3/s; rios - caudal médio anual de 150 a 1000 m3/s; ribeiras - caudal médio anual de 5 a 150 m3/s;
pequenas correntes de água - caudal médio anual <5 m3/s (Ramos, 2005). Assim, foram desconsideradas todas as linhas de água que
apresentam a designação de “ribeiro” ou “corgo”.
Dos rios e ribeiras das bacias hidrográficas em estudo foram excluídas as linhas de água classificadas como Massas de Água
Fortemente Modificadas ou que apresentam um Estado Ecológico Mau, segundo a classificação de 2010 disponibilizada pela Agência
Portuguesa do Ambiente no Sistema Nacional de Informação do Ambiente (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm).
Das restantes linhas de água foram excluídos os troços que, nas imagens analisadas, não evidenciam a existência de vegetação
lenhosa suficiente para formar uma galeria ripícola ou que apresentam infraestruturas visíveis de aprisionamento de água (barragens,
mini-hídricas, açudes, represas).
Por se reconhecer que a ação antrópica influencia a qualidade das zonas ripícolas e dos seus ecossistemas, consideraram-se como
critérios a implicar na exclusão a presença de aglomerados populacionais, áreas industriais, vias de comunicação rodoviária e
ferroviária, estações de tratamento de águas residuais, áreas de silvicultura intensiva, de prática agrícola e de lazer e recreio. Para
todos estes critérios foram definidas distâncias mínimas à linha de água para a sua inclusão e zonas de amortecimento dos impactes
gerados pelas diferentes atividades humanas (ruido, poluição, erosão, etc.), designadas áreas tampão. Foi, ainda, tida em conta a
dimensão das ocupações antrópicas, nomeadamente no que diz respeito aos aglomerados populacionais, às áreas industriais e às
vias de comunicação (Quadro 1).
Quadro 1 – Critérios de exclusão definidos para selecionar as linhas de água
Exclusão
Critérios
Áreas de exclusão
Proximidade da linha de
água a aglomerados
populacionais

Atravessamento de
aglomerados
populacionais

Aldeias
Vilas
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Áreas tampão
100 m a montante;
250 m a jusante
200 m a montante;
500 m a jusante

Inclusão
Zonas ribeirinhas que não
atravessam aglomerados
populacionais e se encontram
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Cidades

Proximidade a
aglomerados
populacionais

Atravessamento de
vias de comunicação

Aldeias a menos de 150 m da
linha de água
Vilas a menos de 300 m da
linha de água
Cidades a menos de 500 m da
linha de água
Autoestradas (AE) e
Itinerários Principais (IP)
Itinerários Complementares
(IC), Estradas Nacionais (EN) e
estradas regionais
Estradas municipais

Proximidade da linha de
água a vias de
comunicação

Ferrovias
AE e IP a menos de 300 m
Proximidade a vias de
comunicação
paralelas

IC, EN e estradas regionais a
menos de 200 m
Estradas municipais a menos
de 100 m

Atravessamento de áreas industriais
Proximidade da linha de
água a unidades
industriais

Proximidade a
unidades industriais

Isoladas a menos de 300 m
Parques industriais a menos
de 500 m

1000 m a montante;
2500 m a jusante
30 m a montante;
75 m a jusante
100 m a montante;
250 m a jusante
300 m a montante;
750 m a jusante
200 m a montante;
500 m a jusante
100 m a montante;
250 m a jusante
50 m a montante;
125 m a jusante
100 m a montante;
250 m a jusante
100 m a montante;
250 m a jusante
50 m a montante;
125 m a jusante
20 m a montante;
50 m a jusante
1000 m a montante;
2500 m a jusante
100 m a montante;
250 m a jusante
300 m a montante;
750 m a jusante

Proximidade da linha de
água a estações de
tratamento de águas
residuais

Estações de tratamento de águas residuais (ETAR;
ETARI) a menos de 300 m

200 m a montante;
500 m a jusante

Proximidade da linha de
água a estações de
campos agrícolas

Campos agrícolas não isolados a menos de 50 m

50 m a montante;
250 m a jusante

Proximidade da linha de
água a silvicultura
intensiva

Silvicultura intensiva a menos de 60 m

50 m a montante;
125 m a jusante

Proximidade da linha de
água a zonas de lazer e
recreio

Zonas de lazer e recreio amenos de 300 m
Praias fluviais

a distâncias superiores às
definidas como limite

100 m a montante;
250 m a jusante
200 m a montante;
500 m a jusante

Zonas ribeirinhas que não são
atravessadas por vias de
comunicação e se encontram a
distâncias superiores às
definidas como limite

Zonas ribeirinhas que não
atravessam áreas industriais e
se encontram a distâncias
superiores às definidas como
limite
Zonas ribeirinhas que distam
de estações de tratamento de
águas residuais para além das
distâncias definidas como
limite
Zonas ribeirinhas que distam
de campos agrícolas para além
das distâncias definidas como
limite
Zonas ribeirinhas que distam
de silviculturas intensivas para
além das distâncias definidas
como limite
Zonas ribeirinhas que distam
de zonas de lazer e recreio
para além das distâncias
definidas como limite

Paralelamente, foi feita a auscultação às autarquias dos 14 municípios da CIM VDL, através de um inquérito, especificamente
elaborado e adaptado para cada uma delas, em que se solicitava o parecer relativamente às potencialidades ecológicas das linhas de
água do seu município.
Como resultado da aplicação dos critérios anteriormente referidos foram selecionados 47 troços de linhas de água com galerias
ripícolas que têm condições para se encontrarem pouco alteradas. Cada um destes locais foi caracterizado, pela sua localização,
extensão longitudinal da galeria ripícola continua, acessibilidade, ocupação do solo e o estado ecológico das massas de água.
Relativamente à acessibilidade, a caracterização de cada local teve em conta a proximidade a vias de comunicação que garantam a
possibilidade de deslocação até às suas imediações, e as características do terreno, nomeadamente tipo de substrato, a variação de
altitude ao longo da linha de água e o declive, visíveis nas imagens de satélite analisadas. Perspetivando, fundamentalmente, a
exequibilidade e a segurança em hipotética visita ao local, foram considerados quatro níveis de acessibilidade: Fácil, Moderado, Difícil
e Muito difícil.
No que concerne à ocupação do solo, para cada local foi analisada a Carta de Ocupação do Solo de Portugal continental de 2010 (COS
2010), disponibilizada online pela Direção Geral do Território (http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/), fazendo-se o levantamento das
classes de ocupação do solo no que diz respeito à vegetação de cada troço.
Sendo o fator tempo limitante na concretização deste projeto, pela impossibilidade de realizar 47 saídas de campo para
reconhecimento efetivo dos locais selecionados, tornou-se necessário aferir critérios de maior exigência para uma segunda seleção.
Definiu-se que seriam objeto de estudo in loco os troços que têm uma extensão de galeria ripícola contínua igual ou superior a 500
m, cujas massas de água apresentam um estado ecológico Bom ou que não possuem ainda classificação, e que apresentam nível de
acessibilidade Fácil, Moderado ou Difícil.
3.2. Trabalho de campo e análise de resultados
O trabalho de campo decorreu nos meses de abril e maio, período em que a diversidade florística é maior e o estádio de
desenvolvimento das plantas facilita a sua identificação.
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Em cada uma das 16 zonas ripícolas visitadas foi percorrida a máxima extensão possível do troço, sendo em alguns locais dificultado
o trabalho pela densidade da vegetação associada à irregularidade do terreno que impossibilitava a progressão ao longo da linha de
água. Nestes casos, foi sempre procurado outro ponto de acesso ao troço da zona ripícola em estudo. Para cada um dos locais
estudados foi elaborada uma ficha de caracterização que inclui a caracterização da linha de água (largura e geomorfologia do leito,
apreciação empírica da qualidade da água, vestígios da utilização humana do recurso hídrico), o levantamento florístico da zona
ripícola, e a avaliação da qualidade da zona ripícola.
No que diz respeito ao levantamento florístico foi adotada como referência o projeto Flora Iberica – Plantas vasculares de la Peninsula
Iberica e Islas Baleares (Castroviejo, 1986-2012). Sempre que possível identificou-se a espécie, havendo circunstâncias em que apenas
foi possível identificar taxa superiores (género ou família).
A avaliação da qualidade da zona ripícola baseou-se no Índice QBR desenvolvido por Munné et al e apresentado em 2003, e desde
então reformulado. Nos 16 locais estudados aplicou-se o protocolo do Índice QBR reformulado, adaptado às condições ripícolas
mediterrânicas e para linhas de água persistentes (Agència Catalana de l’Aigua, 2006). Este índice comtempla 4 parâmetros de
apreciação da zona ripícola: grau de cobertura da zona ripícola (avaliação da percentagem da área ripícola coberta com árvores,
arbustos, trepadeiras e/ou ervas não anuais e a conectividade que esta vegetação apresenta com o ecossistema florestal adjacente);
estrutura da cobertura (avaliação da percentagem de árvores e/ou arbustos na zona ripícola coberta por vegetação e a forma como
os mesmos se encontram distribuídos); qualidade da cobertura (contabilização do número de espécies autóctones, em função de um
tipo geomorfológico previamente definido, a sua localização relativamente à linha de água e as evidências da ação humana atual);
grau de naturalidade do canal fluvial (avaliação do nível de alteração do canal devida à ação antrópica). A cada um destes parâmetros
é atribuída uma pontuação, variável entre 0 e 25, sendo o somatório da pontuação dos 4 parâmetros o valor quantitativo do índice
QBR para aquela área estudada, convertível em níveis de qualidade (Quadro 2).
Quadro 2 – Níveis de qualidade do índice QBR
Fonte: adaptado de Agència Catalana de l’Aigua, 2006.
Nível de qualidade
Muito Bom
Zona ripícola sem alteração; estado natural
Bom
Zona ripícola ligeiramente perturbada
Moderado
Início de alteração importante da zona ripícola
Deficiente
Alteração forte da zona ripícola
Mau
Degradação extrema da zona ripícola

Pontuação do índice QBR
≥95
75-95
55-70
30-50
≤25

Cor identificativa

4. RESULTADOS
Na primeira fase do trabalho, com a aplicação dos critérios aferidos no segundo episódio de seleção, o estudo ficou restringido a 16
troços das linhas de água da CIM VDL (2 na bacia hidrográfica do Douro, 6 na bacia hidrográfica do Vouga e 8 na bacia hidrográfica
do Mondego), distribuídos por 8 dos 14 concelhos desta sub-região. Constatou-se que 8 dos troços apurados com este processo
foram indicados como detentores de potencial valor ecológico pelos 8 municípios que colaboraram no nosso estudo.
Com o trabalho de campo, foi possível confirmar a validade dos critérios aplicados na fase inicial (análise de imagem) verificando-se
que em todos os troços as linhas de água se apresentam maioritariamente revestidas por galerias ripícolas.
Constatou-se, também, que a vegetação autóctone é dominante, sendo encontradas em alguns dos locais estudados espécies
endémicas e/ou sujeitas a regimes especiais de proteção, apresentado, em alguns troços, características do Habitat Natural
prioritário 91E0 - Florestas aluvionais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
A área estudada encontra-se numa região predominantemente granítica, sendo os leitos das linhas de água rochosos em vales
encaixados ou de depósitos aluvionares em vales um pouco mais abertos, mas rodeados por diversos afloramentos graníticos.
Nas linhas de água dos vales mais abertos encontram-se vestígios de uma prática agrícola maioritariamente inativa na atualidade,
evidenciada por algumas represas antigas (onde a vegetação arbórea já se instalou), por alguns muros de sustentação (também
invadidos e/ou ultrapassados pela vegetação ripícola) e pela presença de alguns canais de desvio temporário de água para irrigação.
Nas linhas de água dos vales rochosos e encaixados são frequentes os moinhos atualmente inativos e os respetivos canais de
encaminhamento da água. Também estas edificações, ou o que delas resta, se encontram já envolvidas pela vegetação.
A avaliação da qualidade da zona ripícola, resultante da aplicação do Índice QBR, permitiu obter 3 locais com a classificação Bom
(Zona ripícola ligeiramente perturbada), 2 locais com a classificação Moderado (Início de alteração importante da zona ripícola), 8
locais com a classificação Deficiente (Alteração forte da zona ripícola) e 3 locais com a classificação Mau (Degradação extrema da
zona ripícola). No entanto, numa análise cuidada deste índice constata-se que no parâmetro “qualidade da cobertura”, apenas 4
locais apresentam uma pontuação inferior a 25 (pontuação máxima) o que reforça o anteriormente referido relativamente à
vegetação - a diversidade e dominância da vegetação autóctone. Verifica-se, também, que a avaliação do grau de cobertura da zona
ripícola está muito implicada com a anterior exploração agrícola das margens das linhas de água. Este parâmetro é também agravado
pela diminuta conectividade à vegetação envolvente em algumas áreas sujeitas a incêndios florestais em anos transatos.
Neste momento, analisa-se a composição florística de cada local e a relevância conservacionista da flora vascular identificada.

5. CONCLUSÃO
Verificou-se, até ao momento, que maioria das zonas ripícolas estudadas no território da CIM VDL possui um património vegetal
relevante, enquadrado no habitat prioritário Florestas aluvionais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
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Constatou-se que 3 dos locais estudados apresentam zonas ripícolas de boa qualidade, manifestando, apenas, ligeiras perturbações.
Estes e os outros locais serão alvo de um estudo mais detalhado em termos de vegetação e de estatuto conservacionista da flora
vascular tendo em vista os propósitos da conservação da natureza.
A conservação destes valores naturais, a médio e longo prazo, será mais efetiva se as respetivas áreas forem alvo de regimes de
proteção específicos que garantam a conservação das suas características, num princípio de equilíbrio entre as atividades humanas
e a paisagem natural.
A criação de uma área protegida será um potenciador de desenvolvimento sustentável deste território, maioritariamente de baixa
densidade. A conceção e implementação de estratégias de divulgação das características particulares desta área e dinamização de
atividades educativas, cientificas, culturais, desportivas e de recreio poderão desempenhar um papel fulcral num desenvolvimento
económico e social da CIM VDL.
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RESUMO
A comunicação analisa de que forma o Vale do Itajaí se está a constituir como um “Sistema de Inovação Regional”,
dando ênfase a aspectos como a I
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ABSTRACT
The following paper explores the dynamics of design, citizens’ engagement and local culture, in the framework of the city of Paredes
and its industrial heritage. This particular case study aims at demonstrating communication design as a strategic constituent for the
organizations’ ecology. This is assessed in the municipality of Paredes, a traditional industrial region in Northern Portugal, with a
symbolic deficit in its main industrial activity, the furniture industry. We develop a presentation of the centennial development of
the furniture industry in Paredes, a traditional industrial region in Northern Portugal, with a symbolic deficit in its main industrial
activity. Paredes has a historically rooted entrepreneurial tradition, with varying endogenous assets, a privileged geographical
position and a strong industrial heritage associated with furniture and wood. This activity defines an identity and local culture and is
recognized as such. The relationship of the industry with the design as strategy, methodology and product has evolved very
significantly, having a framed governance strategy that aimed to connect with sustainable development practices in design, but that
wanders by a series of decisions that report to mismatched agendas with the design. The research sustains that design and digital
media are part of social, cultural and economic contemporaneity. Ascertain this as a strategic constituent for the development of
organizations stimulates a new model for the territory and our research crosses this industrial timeline with the evolution of design
as strategy, reflecting on this territorial identity and its industrial and economic sustainability, based on its symbolic heritage. To
enhance this regional development, design is included in policies and upheld as a promoter of development for a creative city. This
research acknowledged design as an enhancer for the interpretation of organizational strategy, an innovation model that branches
into the economic and creative spheres. It evolves to build the concept of creative economy, and is particularly associated with
models for territorial development. In addition to traditional conditions linked to the industrial strategy, design as a constituent part
of the development of organizations may be interpreted as the bridge between strategy, communication and participation. This
bridge is the territory in which digital media give coherence and specificity to local culture, generating difference and including a
system intended to be consistent and contributing to the development of specific assets.
Keywords: design, furniture industry, local heritage, Paredes, participation

1. A STARTING FRAMEWORK
Paredes’ evolution as a developing territory is closely tied to the furniture and wood industry, with more than a century of history.
This paper systematizes information collected from relevant sources, otherwise scattered, and that is part of a PhD research project
about this local culture and its relation with design culture and design identity (Pereira: 2015).
It is a developing municipality, endowed with the essential infrastructure, which has recorded a demographic change and an ability
to become a more attractive area.
The furniture industry is one of the economic, strategic and social drivers of the region. It is the largest employer in the region, since
“62% of its workforce is in the manufacturing sector, with the weight of furniture in this sector exceeding 60%” Paredes Rota dos
Móveis-SACIC (2009: 10). The furniture sector is, in fact, over-represented in Paredes, hence the relevance the strategy has for this
economic area.

2. DEFINING A LOCAL INDUSTRY
Paredes was elevated to town status in 1844 by Queen Maria II, an important date which highlighted an historical figure politically
linked to the historic reality of Portugal at the time, that enabled Paredes to participate in promoting progress—as understood then—
focused on accessibility, transport, communications and education. This figure was the Counselor José Guilherme, who incorporated
a strategic vision for the region linked to the furniture industry, “a bourgeoisie with the economic power to acquire furniture, the
figure of José Guilherme is worth mentioning because he was greatly involved in the whole development of the municipality and the
town, in terms of city planning, the road network, and “progress” in general.” Alves (n.d.: 4)
The economic development of Paredes, from this time, was concentrated on agriculture, which was modernized, and this new
industry of timber and furniture, which in turn boosted trade.
The origins of this “new” industry are in the tradition of woodworking, for which “there are indirect references that point to the
existence of joiners, sculptors, woodcarvers, sawyers and other craftsmen (...)” Alves (n.d.: 2). Alves undertook some research, a
review of literature and interviews with the population, and refers to the “near invisibility of the furniture industry in the works
consulted” Alves (n.d.: 1).
These craftsmen underwent a gradual evolution from manual labor to industrialization, in the phenomenon of the Industrial
Revolution that was witnessed throughout Europe. The descriptions by Vieira in “O Minho Pittoresco”, a monograph dated 1887,
refer to the existence of “construction workshops (carpenters, bricklayers and plasterers), 136 workers. Pine sawmill: 3 manual
laborers and 3 hydraulic saws” Vieira (1887: 583).
In an interview published in the newspaper “O Progresso de Paredes”, Joaquim Moreira dos Santos is presented as one of the
pioneers in the industrial manufacture of furniture in the municipality of Paredes. He identifies some hypotheses about the
emergence and development of the furniture activity in the territory. According to the interviewed: “the activity may have started
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with a Sicilian who have installed in town (...) and they may been the ones who developed from the mid-19th Century the industry
of the chairs in the county and extending to Paços de Ferreira. In his words, this activity was an completely handmade “industry”,
family-oriented, working father and children mostly in the production of chairs. “Around 1888/89 the industry was already highly
developed. In Rebordosa parish, everyone had cadeireiros.” Pereira (2011: 51)
Barreiro (1922) produced the monograph that today serves as a reference document for historical research on Paredes. In a lengthy,
detailed description of the municipality, he updates this information with data that Alves confirms, referring to “joiners and
carpenters in the municipality, the grandparents and great-grandparents of the people interviewed.” Alves (n.d.: 2)
In particular, it relates to an initial sign of what would be the industry of the region: “In Vilela, there is a recent initiative, the first
factory in the country that we know of, making wooden seats for chairs, expanded with the production of materials for other similar
industries.” Barreiro (1922: 43)
In his description of the central parish in the Municipality, Barreiro writes that “chickens and eggs are dispatched from Paredes
station, along with wooden items, especially chairs, from Lordelo, Vilela and from other parts, as described below, going to Porto,
Lisbon, Trás-os-Montes, etc.” Barreiro (1922: 308).

Figure 1: Map from Paredes central parish (Barreiro, 1922).
On top right we can observe the railway station reference (Estação do Caminho-de-ferro), with straight connection to Praça José Guilherme, the
central square.

Here is a specific mention to the women who carried the chairs to sell, the cadeireiras. The man, the cadeireiros, deal only with the
woodworking and production. This activity had such a great impact that at the end of 19th century almost all families had cadeireiras,
women carrying chairs on their backs or head.
In Vilela, Barreiro (1922) also describes the activity of “Fábrica A Boa Nova”:
“In this parish, in Casães, there is an important steam factory making chair seats, which makes large-scale exports from Paredes
station to Porto, Lisbon, Alentejo, Algarve, etc., as well as to abroad. It makes perfect chair seats in the Austrian fashion, using thin
wooden circular slats, engraved with beautiful designs. It also manufactures chairs, which are largely exported. The factory is the
main one in the municipality.” Barreiro (1922: 554)
Barreiro (1922) reproduces a newspaper article from Jornal de Notícias, No. 214 of September 9, 1917 Barreiro (1922: 554-557),
which describes its intensive activity and influence on its workers and the local economy.

Figure 2: Fábrica A Boa Nova, the first furniture industry;
Designs used on the seats of chairs produced (Pereira, 2015).
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We thus conclude that the local industry was already one hundred years old and developed due to political strategy, economic
development and the particular characteristics of important individuals, who played an active role in the development of the history
and industry of Paredes. Alves describes these reasons as “a set of favorable factors at the turn of the 20th century” (n.d.: 4). We
also note the reference to the cadeireiras, women from Paredes, an important piece on the Art on Chairs narrative.
The railway installed in Paredes allowed the distribution of joiner pieces and chairs throughout in the county, and that until then
were transported by carreteiros or cadeireiras. These identities are very charismatic in the County and are part of popular imagery,
but this research made possible to observe that it has been losing some of its memory (Simão: 2007; Pereira: 2011). They marked a
period of Paredes’ History, connected mainly to an elder population.
“According to the elder citizens, the cadeireiras were women whose family members (parents, husbands) worked in carpentry and
as usual for these times all contributed with their work within their abilities. These women hold the one of the toughest jobs because
they had to carry the chairs at the back, or head, as if it were a beam.” Pereira (2011: 55-56)
Added to these factors was a natural disaster, the cyclone of February 15, 1941. This natural disaster caused a profound change in
Paredes, at the time and for the future. “The damage caused by the storm that night felled thousands of trees throughout the
municipality (and the country), causing a great amount of good quality timber to be available at a low price. (...) To properly
understand the importance of this event for the wood and furniture industry, it should be noted that in Lordelo, particularly, sawmills
were built specifically to “cope with” the increase in timber work caused by tree felling.” Alves (n.d.: 5)

Figure 3: Newspapers are privileged sources for the memory and inventory of damage caused. O Século, from February 16, 1941; and
Jornal de Notícias, from February 18, 1941.
(Pereira, 2015).

The excess of wood available for work, received from tree felling, contributed to the development of the furniture industry in the
county. This is concluded by Pereira (2011), “as it is certified through the number of applications for licenses to install more sawmill
devices, sawmills and carpentry workshops.” Pereira (2011: 68)

3. AN INDUSTRIAL ASSET
The decades following the 1941 cyclone, until 1980, are regarded as the “golden age of the furniture industry in Paredes” Alves (n.d.:
8). At this stage, Paredes underwent a transformation from a rural district into an industrial area, boosted by an emerging consumer
society and the political and social context of the country.
From the sectorial point of view, it was also during this period that trade associations were created in Portugal, specifically:


The Association of Wood and Furniture Industries of Portugal (AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário
de Portugal), originally founded in 1957 under the name Industrial Timber Guild of the districts of Porto and Aveiro - Grémio
dos Industriais de Madeira dos distritos do Porto e de Aveiro. AIMMP (2007: 6);



The Portuguese Association of Furniture and Allied Industries (APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário
e Afins), founded in 1984 (APIMA: n.d.).

During the transition into the 21st Century, the industry benefited from a favorable economic climate and several EU financial aid
programs for technological development. “The ‘90s saw a great growth in domestic consumption of furniture, due to the growth of
the construction market and consumer habits. At the same time, businesses were encouraged to invest in more and better
technologies, increasing the installed production capacity” (EGP, 2007, p. 33). Nationally, Paredes ranks in first place for production
and sales in the furniture sector. Pinto (1996: 53).
It is at this turn of the millennium, when Portugal’s infrastructure has been modernized thanks to the support of the then European
Economic Community, that design makes a consistent entry into business vocabulary.
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As a result of the implementation of support for industrial development from European Union programs, design began to be
incorporated as a strategic segment in the development of organizations, particularly in the design of investment-oriented public
policies. “Indeed, the lack of creative design in the products offered and a new philosophy of business management in which design
takes center stage within business strategies are among the most pressing needs recognized. (...) As industrial design is one of the
priorities in our industrial policy, it is perfectly natural that the main financing instrument of this policy, PEDIP, provides support to
industrial design.” Mira Amaral (1992: 54-55)
Design enters the agenda of economic and industrial policy, not just for this particular sector but for all economic activity, through
the Specific Program for the Development of Portuguese Industry (PEDIP) proposed by the Portuguese Government’s Ministry of
Industry and Energy in 1989.
The Program for the Modernization of the Wooden Furniture Industry (PROMIM) was also established under PEDIP. This dealt with
a structural change in an important relevant industrial sector in the country’s economy, which at this time “shows signs of structural
inadequacy at the corporate level, characterized by insufficient capital, poor business organization, outdated technology, lack of
qualification of the workforce, shortcomings in the area of marketing, insensitivity to design and low levels of efficiency.” PROMIM
(1990: 10)
Design was seen as an increasingly important factor, accompanying a global attention being paid to design culture, which was also
observed in Portugal. What was sought in a structured way, and alongside various other programs, was the establishment of a more
complex organizational model. This model positions design in two components:
i.

the interpretation of design as commercial quality, fundamental “both for penetration and to maintain a competitive
position in more competitive markets.” Valente (2000: 53)

ii.

the optimization of production processes, for “organizing and strengthening technical capacity in the area of product design
and development (technical design and product design).” Valente (2000: 54)

Paredes and its industry integrated and accompanied the national trend for industrial homogenization. The opening of Portuguese
economy to international markets entailed structural changes relating to the necessary resources, training and corporate culture. In
this sense of development, design was seen as a major factor for change (PROMIM, 1990), integrated with concepts of quality,
productivity, competitiveness and marketing. The PROMIM proposal established objectives at three levels: Sectorial; Corporate;
Infrastructural. These three strands made up the entire value chain associated with the industry and its organizations, within a
transversal emphasis that, if implemented correctly, would correspond to the intended development goals.
It is interesting to see how design was interpreted as a discipline “honestly integrated into the production process” and that “requires
a great deal of common sense, a strong approach to the immediate realities and a demystifying cultural attitude” PROMIM (1990:
26). It anticipates structuring concepts related to participatory culture, not just within an emotional connection to local realities but
above all in compliance with project methodology as a formal dimension.
This description portrays a new corporate structure, where the artisanal component gradually moves away from industry, and mass
production is valued. It is an interpretation of design based on industrial efficiency, the use of technology in business, and with
programs like Program for Improving Competitiveness of Wood Industries (COMPIFIM), between 2002 and 2008, described as “the
largest intervention program in the sector (...), the know-how gained from this project constitutes a key pillar for the definition of
new aid programs to the sector” AIMMP (2009: 9). More recently, under the National Strategic Reference Framework (QREN)
programs, the Development Program for the Wood and Furniture Industries of Portugal (PRODIMMP), launched in 2007 in the 20072013 QREN, sought “to create competitive advantages in both domestic and international markets where firms are positioning
themselves or intend to position themselves.” (AIMMP, 2007)
The municipality of Paredes, recognizing this asset, develops in 2005 an industrial census. This census collected concrete data on the
industrial activity of the county (Paredes Rota dos Móveis, 2005) and is the first large-scale survey acknowledged, including data
collected in 1166 companies in the various parishes of the county. This study confirms, from an organizational perspective, an
industrial asset in the region that perpetuates the involvement of its inhabitants and workers.
The census presents other relevant data related to this chronology, which is an average creation of 18 new companies per year, in
the 1940-2005 range. This is representative of the business dynamics of the region, its boldness and its organizational capacity for
growth.
The emergence of this new industrial paradigm was clear, associated with new factors of competitiveness. These factors are
associated with the cult of innovation and intangibility of an increasingly complex, more global and less material world. In the
industrial ecosystem of Paredes, “there were companies that took the opportunity of these actions to change their attitude towards
design and incorporate it as a business strategy, and there were others that considered that it would not be ideal for them and that,
in most cases, it was of no use”348 This eventually constituted an opportunity for the incorporation of such intangible factors as
design, communication and new forms of content distribution.
At the beginning of the 21st Century and with the escalation of the economic crisis, there is “a strong tendency for a significant
number of companies to disappear, whether by foreclosure and discontinuation of the activity by businessmen or due to bankruptcy
proceedings” EGP (2007: 34). In this adverse economic environment, the political leadership of Paredes has identified the opportunity
for action, again supported financially by EU investment promotion programs, but this time with design as a bridge between the
industrial heritage of the region and the collective organizational development.
It is a hybrid context, a local industry that has simultaneously tradition and will to innovate, where micro, small and medium-sized
enterprises coexist, that shapes the framework for the case study of this research. The outcomes can not be interpreted right away,
but in face of creative economy challenges, Paredes aims at continuing its History.

348

Quote by Celso Morgado, Paredes’ Mayor, in a research interview conducted in November 22, 2012 to Pereira (2005: 275-283).
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4. PAREDES ROTA DOS MÓVEIS – FURNITURE ROUTE
Beyond the promotion of a set of enterprise infrastructures of support such as enterprise and business parks and training centers,
the municipality launched in 1999 a strategic project associated to furniture designed as Rota dos Móveis (Furniture Route), in order
to promote the image and prominence of Paredes as a business and touristic center for furniture. It consisted of an articulated
touristic route in eight industrial areas (Pereira, 2006, p. 47). In the initial phase the slogan was merely created and after it was
devised to allow a visual representation that illustrates this brand. Pereira (2011: 11).

Figure 4: Rota dos Móveis brand identity (original and rebranded).
The Rota dos Móveis brand is currently hybrid equity. On one hand, it refers to an industrial and commercial heritage of the region,
appearing in all official communications, including the Municipality stationary, and fulfilling the bridge for disclosure of the region’s
most important industry. On the other hand, is a brand that is naming a multitude of subjects, which are dispersed between the
sports hall, sponsoring a Portuguese professional cycling team, a motorsports 4x4 team, a water polo team, a gourmet itinerary and
avenues in the city, just to name some.
We observe an intention to render the brand ubiquitous, in all outcomes supported by the Municipality, either as promoter or as
sponsor.

5. PAREDES CENTER FOR FURNITURE DESIGN AND ART ON CHAIRS
Based on its political leadership, the Municipality defined a strategic vision to Paredes, settled in the articulation amongst their
endogenous actives, the History and tradition of the municipality and the new factors of competitiveness, targeted in innovation and
creativity, electing design as the development anchor.
This strategy’s main aim is to affirm Paredes as a creative center of furniture design and production, positioning itself as a renewed
territorial centrality, not only at a regional level—particularly in competitiveness with neighboring Paços de Ferreira—but also at
national and international level. It concerns not only an economic revitalization strategy of the municipality, but also a regeneration
of the city itself, allying creativity to urban and industrial life. “On the one hand, it is intended to introduce design as competitiveness
factor of local furniture industry; secondly, to promote design interventions in places, buildings and public spaces in the city.” Selada
and Cunha (2010: 221)
It thus moves into the second phase, Paredes Center for Furniture Design – Paredes Polo do Design de Mobiliário: a route that
converges a set of ideas, from different individuals and organizations.

Figure 5: Paredes Polo do Design de Mobiliário visual identity.
The project was publicly presented in October 2011, as “a collective territorial reinvention project for a sustainable development,
through design and creativity.” Paredes (2011: 5). It settled four key strategies for the city’s development model:
“To develop a new economic model for the region which joins traditional industries with creative industries and activities.
To implement an Urban Regeneration project for the city of Paredes aiming at the development of the Creative City.
To strengthen the components of creative industries and activities in their relationship with the culture, creativity, innovation and
furniture industry of the region, the territory and the communities.
To contribute to the development of the creative industries cluster of the north [sic] region.”
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This presentation included the definition of the three initiatives: Art on Chairs (First edition, 2012), Creative City and Design Factory.
In order to perform this endeavor, its stakeholders—Paredes Municipality, industry entrepreneurs, and management actors—
intended to introduce design as a factor of competitiveness in local furniture industry and as a strategic constituent for its
organizations. Additionally, it intended to promote design as intervention in places, public spaces and structures. Beyond the creation
of local conditions to the attraction and setting of designers (individuals or companies) and other talents to the development of the
creative business, the Municipality intends to potentiate and to maximize the use of endogenous local resources, including the city’s
History, industrial heritage and geography.

Figure 6: Visual identity of the sub-brands of Paredes Center of Furniture Design.
As one can infer from this description, many subjects are involved in this transformative narrative that wants to implement and
communicate design. But the communication strategy addressed this multiplicity of initiatives and its consequences, but this was not
fully achieved.
A new moment can be identified, after the Art on Chairs event. The project lost scope and media visibility for their activities, as
expected in its aftermath. And in this fading, at the launch of the second edition of Art on Chairs—held between 2014 and 2015—
the project got a rebranding and is promoted as a new stand-alone. Art on Chairs is presented and communicated as an autonomous
project, empowered from the previous endeavor and with no direct heritage with the previous structure of Paredes Center of
Furniture Design.
The Paredes Center of Furniture Design brand has faded, replaced by Art on Chairs. The global project was restructured around this
brand and this specific project, apparently postponing or canceling all previous complexity. This shift is complete, including in media.
An important recognition that supports this change was the achievement of the RegioStars 2014 award in Smart Growth, by the
European Comission. This acknowledgment as one of Europe’s most promising and innovative regional projects gave Paredes a wider
visibility and enhanced its strategy in four key criteria: innovation, impact, sustainability and partnership (EU, 2014).

Figure 7: Visual identity of Art on Chairs 2014-2015 brand, and its current usage in the Municipality visual identity.

6. CONCLUSION
The evolution of Paredes’ governance strategy has been a growing route, a historical tradition that should be recognized, and with a
sense of timing in relation to its integration into national or European funding programs, facilitating the desired growth and
commonwealth.
The industrial activity appears in a rudimentary way, predominantly within family businesses—a feature that is still predominant
today. Also, natural and geographical characteristics of the territory contributed to this development. These assets shall be an identity
in the municipality’s activity and its leaders recognize it as such. This knowledge passed from parents to children and between
generations, which reinforces the symbolic patrimony of this to the region.
Paredes had governance strategies that were endorsed by design, but that wandered through a series of decisions withdrawing its
sustainability – related with economy, political agendas and media visibility. Our research (Pereira, 2015) identified this path and
recognized design as an enhancer for the interpretation of organizational strategy, a model of innovation that extends to the
economic and creative spheres built on a local industry identity. Evolves to build the concept of creative economy, particularly
associated with territorial development models, approaching semantic and contextual approaches sustained in a collective way that
develops strategy, communication and participation.
In the context of globalization of economic activities and the increasingly important insertion of local economies and industries in the
international sphere, the idea of developing local and regional culture emphasizes the necessary conditions to ensure the
competitiveness and sustainability of economic activity. This territorial reflection and identity is necessary to its industrial and
economic sustainability, based on its symbolic patrimony and not in contextual timings. This symbolic heritage defines the narrative
that is the argument of strategy by design, a collective heritage that belongs to all citizens, is independent from top-down
management decisions concerning design, and highlights plurality, which is the characteristic inherent in the various territories in
which it aims to be active.
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RESUMEN
En este paper estudiamos la existencia de relaciones de causalidad à la Granger entre crecimiento económico y desarrollo turístico
con datos regionales españoles. Para ello recurrimos a datos mensuales del índice de producción industrial y a pernoctaciones de
turistas residentes y no residentes en las 17 comunidades autónomas españolas durante el periodo 2002-2016. Como metodología
econométrica se utiliza el análisis de causalidad Granger sobre paneles heterogéneos propuesto por Emirmahmutoglu y Kose (2011)
en la que se tiene en cuenta la existencia de correlación transversal entre las unidades del panel mediante la generación de valores
críticos con técnicas de bootstrap. Los resultados obtenidos muestran la existencia de una relación bidireccional entre turismo y
crecimiento económico, siendo el turismo doméstico el que desempeña un papel relevante en esas relaciones de causalidad. Por
último, al agrupar las distintas regiones en costeras y de interior se observa que la hipótesis TLEG recibe su apoyo de las regiones del
interior mientras que en las regiones costeras es la hipótesis EDTG la que encuentra respaldo.
Palabras-clave: Causalidad Granger en panel; Dependencia transversal; Crecimiento económico causado por el turismo; Desarrollo
turístico causado por el crecimiento económico

ABSTRACT
This paper investigates the causal relationship between economic growth and tourism development across the Spanish regions using
monthly data of the industrial production index and nights spent by domestic and international tourist. We use the bootstrap panel
Granger causality approach proposed by Emirmahmutoglu and Kose (2011) which accounts for cross-sectional dependence and
heterogeneity across regions. Empirical results reveal the existence of bidirectional causality, the domestic tourism being the main
driving force behind them. The TLEG hypothesis finds support in internal regions while the EDTG hypothesis holds for the coastal
ones.
Keywords: Cross-sectional dependence; EDTG Hypothesis; Panel Granger causality, TLEG Hypothesis

1. INTRODUCTION
El turismo representa uno de los sectores más relevantes de la economía mundial. Su importancia está relacionada con el nivel de
empleo que genera, con el elevado volumen de ingresos en divisas para el país perceptor que permiten importar bienes de capital
generadores de bienes y servicios en el resto de los sectores de la economía e incorporar progreso técnico, incentivando el desarrollo
de infraestructuras y propiciando la aparición de efectos desbordamientos que se expanden por el conjunto de la economía. Más
recientemente, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la proliferación de compañías aéreas de bajo
coste y el surgimiento de nuevos mercados turísticos como Rusia y China, han consolidado al sector turístico como un motor del
crecimiento económico mundial.
Desde principios del siglo XXI la expansión de la industria turística se ha visto acompañada de un creciente interés académico por
conocer los efectos que tal expansión genera en el conjunto de la economía. En concreto, desde un punto de vista empírico los
estudios que analizan la relación entre desarrollo turístico y crecimiento económico han planteado cuatro hipótesis de trabajo. La
primera de ellas, conocida como Hipótesis del crecimiento económico causado por el desarrollo turístico o hipótesis TLEG (tourismled economic growth) en su acrónimo inglés, postula la existencia de una relación causal positiva desde crecimiento turístico hacia
crecimiento económico. Los argumentos que sustentan esta relación causal son varios. Así, en primer lugar, los ingresos procedentes
del turismo internacional aportan moneda extranjera que permite importar bienes de capital por parte de otros sectores económicos,
facilitando con ello la incorporación de nuevas tecnologías al país receptor. En segundo lugar, el turismo internacional puede
contribuir al crecimiento económico ayudando a mejorar la eficiencia de las empresas locales al aumentar la competencia con
empresas extranjeras. En tercer lugar, contribuye a reducir los niveles de desempleo. Los servicios turísticos son relativamente
intensivos en empleo y presentan una sustituibilidad limitada con los bienes de capital de forma que una expansión del output en
este sector va estrechamente unida a una notable generación de empleo. En cuarto lugar, el desarrollo turístico facilita la explotación
de economías de escala y de alcance por parte de empresas locales. En general la expansión de la industria turística generaría efectos
desbordamientos tanto directos como indirectos que permitirían la expansión del resto de los sectores económicos. Esa capacidad
para generar esos efectos multiplicadores será tanto mayor cuanto más elevados sean los lazos o linkages entre el turismo y el resto
de los sectores económicos.
Desde un primer momento el planteamiento de la hipótesis TLEG presuponía que esa relación causal desde desarrollo turístico hacia
crecimiento económico tenía un signo positivo. Son muchos los trabajos que han enfatizado la posibilidad de que la expansión del
sector turístico llevase aparejada un efecto desbordamiento de signo negativo. En este sentido, el gasto de los turistas extranjeros
puede alterar los patrones domésticos de consumo vía el llamado efecto demostración, dando lugar a episodios de inflación y
desequilibrios de balanza de pagos asi como efectos adversos sobre la industria manufacturera más tradicional (véanse Balaguer y
Cantavella-Jordá (2002); Hazari & Sgro (2004) y Nowak & Sahli (2007) ).
La segunda hipótesis de causación invierte los términos de la hipótesis TLEG y postula que es el crecimiento económico del conjunto
de la economía el que actúa como motor favoreciendo el desarrollo del sector turístico. Tal como indican Payne y Mervar (2010), la
hipótesis EDTG (economic-driven tourism growth) destaca la labor del gobierno en políticas de estímulo de la inversión en capital
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físico y humano, políticas que favorezcan la estabilidad institucional y que garanticen y protejan los derechos de propiedad, como
medio para facilitar el desarrollo del sector, al permitir allegar una mayor cantidad de recursos al mismo en forma de infraestructuras
y generar una clara señal de estabilidad institucional para el turismo insternacional. Entre los trabajos que encuentran evidencia a
favor de esta relación causal hemos de mencionar Oh (2005) para Corea, Katircioglu (2009a) para Chipre, Tang y Jang (2009) para
EEUU, Payne y Mervar (2010) para Croacia, Cortés-Jiménez et al. (2011) para Túnez, y Tang (2011) para Malasia.
Como tercera hipótesis, la relación de causalidad puede ser de tipo feedback o bidireccional. En este caso la expansión del sector
turístico se presenta como un motor del crecimiento económico general y al mismo tiempo recibe efectos de retroalimentación
procedente de este último. La literatura que apoya esta relación bidireccional es igualmente abundante. En concreto, 12 de los 44
trabajos repasados por Tang y Abosedra (2016) encuentran evidencia a favor de la hipótesis bidireccional. Otros estudios que apuntan
en el mismo sentido son Apergis y Payne (2012) para nueve países del Caribe, Massidda y Mattana (2013) para Italia, Bilen et al.
(2017) para doce países mediterráneos.
Finalmente, un grupo reducido de estudios no encuentran relación causal entre desarrollo turístico y crecimiento económico. En esta
situación hablaríamos de la hipótesis de neutralidad cuando no podemos apoyar la hipótesis TLEG ni la hipótesis EDTG ni las dos a un
tiempo. Entre los trabajos que no encuentran relación de causalidad entre las variables que nos interesan podemos mencionar a
Katircioglu (2009b) para el caso de Turquía, Kasimati (2011) para Grecia y Ekanayake y Long (2012) para un conjunto amplio de países
en desarrollo.
Son varias las aportaciones que nuestro trabajo realiza a la amplia literatura existente. En primer lugar, estudiamos la existencia de
relaciones de causalidad entre desarrollo turístico y crecimiento económico para un único país, España, pero atendiendo a la
información subnacional generada por las distintas regiones que la componen. El caso español ha sido ampliamente analizado en los
trabajos de Balaguer y Cantavella-Jordá (2002), Nowak et al. (2007), Cortés-Jiménez (2008) y Gómez-Calero et al. (2014), entre
otros349,350, y sólo en estos dos últimos casos se utilizan datos regionales aunque no se realiza un estudio de causalidad à la Granger.
En segundo lugar, se analiza la relación entre desarrollo turístico y crecimiento económico empleando datos de turismo doméstico y
de turismo internacional. Cortés-Jiménez (2008) y Paci y Marrocu (2014) enfatizan la necesidad de considerar el efecto de ambos
tipos de turismo en el crecimiento económico pues, como indican estos últimos autores, aunque el turismo doméstico no aporta
directamente divisas, constituye el componente más importante dentro del movimiento turístico total. Por otro lado, Tang y Jang
(2009) y Tang (2011) indican que lo poco concluyente de los resultados obtenidos en la literatura se pueden deber, entre otras
razones, a un sesgo de agregación que resulta de considerar al sector turístico como la suma de subsectores homogéneos en su
relación causa-efecto con el crecimiento económico; de ahí la necesidad de diferenciar distintos subsectores en esta industria. En
tercer lugar, en lo que alcanzamos a conocer, este es el primer trabajo que realiza un análisis de causalidad Granger con datos
regionales de alta frecuencia. Sólo en los últimos años empiezan a aparecer estudios que utilizan datos mensuales de índice de
producción industrial como medida del output de una economía ( véanse Lean y Tang, 2010; Tang y Tan, 2013 y Antonakakis et al.,
2015) pero en ningún caso están referidos a un ámbito subnacional. En cuarto lugar, en este estudio se emplea por primera vez el
análisis de causaldidad de Granger en panel propuesto por Emirmahmutoglu y Kose (2011) sobre datos regionales. Próximo a nuestra
metodología es el trabajo de Chou (2013) quien emplea el análisis de Kónya (2006) para estudiar la relación entre el gasto turístico
doméstico y el crecimiento económico en 10 países europeos en transición con datos anuales.
El resto de nuestro estudio se organiza de la siguiente forma. En la sección 2 se hace un breve repaso a la literatura que hace análisis
de causalidad à la Granger con datos de panel, así como la que emplea datos regionales. En la sección 3 se comentan el origen de los
datos y se describe la metodología econométrica utilizada. En la sección 4 se presentan los resultados más destacados y en la sección
5 se apuntan las conclusiones más relevantes y próximas líneas de investigación.

2. REPASO A LA LITERATURA
Como es bien sabido, la literatura sobre la relación entre turismo y crecimiento económico ha crecido exponencialmente en los
últimos diez años. Basta con repasar los trabajos de Brida et al. (2016), Pablo-Romero y Molina (2013) y Castro-Nuño et al. (2013)
para hacerse una idea de la extensión de la misma. Tratándose de un trabajo aplicado y por razones de espacio y proximidad
metodológica con nuestro estudio, restringimos este repaso a dos grupos de estudios. En primer lugar, en la tabla 1 revisamos
brevemente los estudios multi-país que se centran en estudiar la existencia de relación causal à la Granger entre desarrollo turístico
y crecimiento económico. En segundo lugar, y como complemento a lo anterior, repasamos en la tabla 2 los trabajos aplicados que
utilizan datos regionales en esa labor de contrastación de causalidad.
El primer conjunto de trabajos comparte como característica común emplear el análisis de cointegración de Pedroni (2004). Los pasos
a seguir en la práctica empiezan por estudiar el orden de integración de las variables objeto de interés. En la mayoría de los casos se
trata de un análisis con al menos tres variables en los que junto al PIB (en nivel o en términos per capita) y el tipo de cambio efectivo
real, se incluye una medida del output turístico que suele ser la llegada de turistas internacionales o los ingresos por turismo351. El
orden de integración se determina recurriendo a contraste de raíces unitarias en panel de primera generación, que no tienen en
cuenta la existencia de correlación transversal entre las unidades del panel. Es habitual no poder rechazar la hipótesis nula de raíz
unitaria de forma que, tras establecer el orden de integración, se estudia la existencia de relaciones de cointegración y, salvo el caso
del estudio de Çağlayan et al. (2012), en todos los demás casos se rechaza la hipótesis nula de no cointegración. A partir de aquí, se
estima la relación de equilibrio a largo plazo utilizando FMOLS y para el análisis de causalidad se estima un modelo VECM en panel
con el que es posible hacer separadamente inferencia sobre la causalidad a largo plazo y la causalidad a corto plazo.

349

Capó et al. (2007a) y Capó et al. (2007b) utilizan datos regionales pero limitados a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. En ningún caso se realiza un análisis de
causalidad.
350
El caso español también es considerado en diversos trabajos con datos de panel. Entre ellos podemos mencionar Lee y Chang (2008), Dritsakis (2012), Tugcu (2014),
Antonakakis et al. (2015) y Bilen et al. (2017).
351 Como caso excepcional Chou (2013) emplea como medida del output turístico el gasto turístico doméstico.
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Más recientemente la econometría empleada ha superado el planteamiento de Pedroni (2004) y utilizan metodologías de causalidad
en panel como las de Kónya (2006) y Dumitrescu y Hurlin (2012). Con ellas se pretende aunar a un tiempo la heterogeneidad en la
modelización de las ecuación de causalidad con la existencia de dependencia transversal entre las unidades del panel. En este último
caso sigue siendo necesario determinar inicialmente el orden de integración de las series, mientras que en la propuesta de Kónya
(2006), al emplear distribuciones empíricas generadas mediante técnicas de bootstrap, no es necesario realizar un pre-test sobre la
integración y cointegración de las variables de interés.
Tabla 1. Turismo y crecimiento económico (I). Estudios multi-país
No. Autores
Período
País
1
Lee y Chang (2008)
1990OECD
2002
Non-OECD
2
Narayan et al. (2010)
1988
Cuatro Islas del
2004
Pacífico
3
Apergis y Payne
1995
Nueve países del
(2012)
2007
Caribe
4
Caglayan et al. (2012)
1995135 países
2008
5
Dritsakis (2012)
1980Siete países
2007
mediterráneos
6
Ekanayake y Long
1995
140 países en
(2012)
2009
desarrollo
7
Otman et al. (2012)
N/A
18 países
8
Lee y
1988
Unión Europea
Brahmasrene(2013)
2009
9
Chou (2013)
198810 países europeos en
2011
transición
10

Aslan (2014)

11

Tugcu(2014)

12

Antonakakis et al.
(2015)

13

Bilen et al. (2017)

19952010
19982011
19952012

12 países
mediterráneos
21 países
mediterráneos
10 países europeos

Método econométrico
Pedroni cointegración de panel-VECM
Pedroni cointegracion de panel-VECM

Relación causal
𝑇 → 𝑌, 𝑂𝐸𝐶𝐷
𝑇 ↔ 𝑌, 𝑛𝑜𝑛𝑂𝐸𝐶𝐷
𝑇↔𝑌
𝑇↔𝑌

Pedroni cointegración de panel. VECM
Pedroni cointegracion de panel. panel VAR

Mixed results
𝑇→𝑌

Panel cointegration. Panel FMOLS

𝑁𝑜 𝑇 → 𝑌

Pedroni cointegracion de panel. VECM
ARDL-cointegracion
Maddala-Wu(1999) panel cointegration.
panel VECM
Konya (2006) panel causality

Mixed results
𝑇→𝑌
𝑇 → 𝑌 (3𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑌 → 𝑇(2 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑇 ↔ 𝑌 (2𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑌 → 𝑇(7 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)

Hurlin (2005) panel Granger causality
Dumitrescu y Hurlin (2012) panel Granger
causality
Bivariate VAR

199512 países
Dumistrescu y Hurlin(2012) panel causality.
2012
mediterráneos
Croux y Reusens (2013) panel causality.
Nota: → indica causalidad unidireccional mientras que ↔indica causalidad bidireccional.
Fuente: Actualización a partir de Brida et al. (2016), Pablo-Romero y Molina (2013) y Tang y Abosedra (2016).

Mixed results
𝑇 → 𝑌(2 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑌 → 𝑇(3𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑇 ↔ 𝑌(3𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (2 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)
𝑇↔𝑌

El resto de los trabajos recogidos en la tabla 1 se separan de lo apuntado en los párrafos anteriores al emplear modelizaciones
econométricas distintas o al ir su objetivo de estudio más allá de la causalidad de Granger. Así, en el caso del estudio de Othman et
al. (2012) no se emplean técnicas de panel y el análisis de cointegración se realiza con un modelo de retardos distribuidos
autoregresivos. Tras obtener evidencia de cointegración, procede a estimar el correspondiente VECM para establecer si existe o no
causalidad de corto y de largo plazo.
El estudio de Lee y Brahmasrene (2013) tiene un objetivo más amplio, puesto que persigue analizar la causalidad que pueda existir
entre crecimiento económico, desarrollo turístico y emisiones de CO2. En este caso el análisis de cointegración se realiza recurriendo
a la metodología de Johansen (1991) pero aplicada sobre datos de panel. En este caso, la metodología permite contrastar la hipótesis
TLEG, pero no la que opera en sentido opuesto, es decir, la hipótesis EDTG.
Por último, el paper de Antonakakis et al. (2015) centra su atención en el estudio de relaciones de causalidad con una especial
atención a la existencia de efectos desbordamiento y al hecho de que esas posibles relaciones de causalidad, de existir, no son
estáticas sino que varían de manera importante en el tiempo.
La tabla 2 recoge estudios que utilizan información subnacional (regional) en esa labor de contrastación. En ella se puede diferenciar
con claridad dos formas diferentes de analizar la relación entre turismo y crecimiento económico. En un primer grupo de trabajos,
que incluye los estudios de Cortés-Jiménez (2008), Soukiazis y Proença (2008), Paci y Marrocu (2013) y Gómez-Calero et al. (2014) y
Deng et al. (2014), se emplea como referencia teórica ecuaciones de β-convergencia ampliada con variables de control que según la
literatura condicionan el crecimiento de las economías como son el capital físico y el capital humano, el crecimiento de la población,
el peso del comercio en la economía y el desarrollo financiero del país 352. Junto a esas variables se agrega una medida del output
turístico que suele ser el número de llegadas de turistas, el número de pernoctaciones y el gasto turístico. No se trata por tanto de
medir en términos econométricos la existencia de causalidad à la Granger sino de contrastar si el sector turístico constituye un factor
determinante en el crecimiento económico del área objeto de estudio.
Tabla 2. Turismo y crecimiento económico (II). Estudios con datos regionales
No. Autores
Período País

Método econométrico

1
2
3
4
5

Cortés-Jiménez (2008)
Soukiazis y Proença (2008)
Paci y Marrocu (2013)
Gómez-Calero et al.
(2014)
Deng et al. (2014)

90-00
93-01
99-09
99-08

Regiones españolas e italianas
Regiones portuguesas
179 regiones europeas
Regiones y provincias españolas

Ecuación de crecimiento ampliada
Ecuación de crecimiento ampliada
Ecuación de crecimiento ampliada
Función de producción ampliada

Relación
causal
𝑇→𝑌
𝑇→𝑌
𝑇→
𝑇→𝑌

87-10

30 provincias chinas

Ecuación de crecimiento ampliada

Mixed results

352

El paper de Gómez-Calero et al. (2014) se desvía ligeramente de esta referencia teórica al plantear una función de producción Cobb-Douglas ampliada y utilizar como
variable explicada el output por trabajador.
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6

Brida et al. (2010)

80-06

7
8
9

Brida et al (2011)
Brida y Giuliani. (2013)
Andraz et al. (2015)

90-06
80-09
87-11

Region italiana de Trentino-Alto
Adige
Cinco regiones colombianas
Tirol-Südtirol-Trentino
Regiones portuguesas

Causalidad Granger. TodaYamamoto
Causalidad Granger. Johansen
Causalidad Granger. Johansen
Causalidad Granger. VAR

𝑇→𝑌
𝑇→𝑌
𝑇→𝐺
𝑇→𝐺

Notas: : → indica causalidad unidireccional mientras que ↔indica causalidad bidireccional.
Fuente: Actualización a partir de Brida et al. (2016), Pablo-Romero y Molina (2013) y Tang y Abosedra (2016).

En general se observa que el turismo desempeña un papel relevante en el crecimiento económico regional, pero ese efecto positivo
varía dependiendo del origen nacional o extranjero de los turistas y de la especialización productiva de la región. Así, Cortés-Jiménez
(2008) observa que las regiones interiores se ven favorablemente influenciadas por el turismo doméstico, mientras que las regiones
costeras reciben el influjo positivo tanto del turismo doméstico como del turismo internacional. Paci y Marrocu (2013) por su parte
ponen de manifiesto que las regiones altamente especializadas en actividades turísticas son las que consiguen efectos positivos más
intensos del turismo. También se perciben efectos desbordamiento positivos procedentes de otras regiones.
Gómez-Calero et al. (2014) enfatizan el efecto positivo de las actividades turísticas sobre la productividad de las provincias españolas
mientras que Deng et al. (2014) constata que la industria del turismo ejerce efectos tanto positivos como negativos sobre la
economía. Los efectos benéficos se concretan en el aumento en la dotación de capital físico de las regiones chinas mientras que en
el lado negativo las actividades turísticas generan un efecto expulsión que empobrece la dotación de capital humano de las provincias
donde se desarrolla este sector.
El segundo grupo de trabajos sí que centra su atención en el análisis de relaciones de causalidad en el ámbito regional. En este caso,
tras constatar que las variables empleadas en el estudio son no estacionarias, se procede a estimar la relación de equilibrio a largo
plazo y el modelo VECM con el cual discernir si la causalidad es a corto y/o a largo plazo. El primer trabajo de Brida et al. (2010)
analiza la región italiana de Trentino-Alto Adige y utilizando el enfoque de Toda y Yamamoto (1995) constata la existencia de
causalidad desde turismo hacia crecimiento económico. El paper de 2013, Brida y Giuliani (2013) constituye básicamente una
ampliación del anterior. En este caso se amplía en número de regiones y se incluye adicionalmente las regiones de Tirol Sur y la región
austríaca de Tirol. Empleando la metodología de Johansen (1991) se apoya la hipótesis TLEG para las dos regiones italianas pero no
para la región austríaca. Por último en relación con este autor el trabajo de Brida et al. (2011) recurre a la metodología de Johansen
(1991) para estudiar la relación de causalidad entre PIB, gasto turístico y tipo de cambio real en cinco regiones colombianas. Las
relaciones de largo plazo estimadas confirman esa relación de causalidad.
Por último, por proximidad metodológica incluimos en este conjunto de estudios el trabajo de Andraz et al. (2015). Tras observar que
las variables son I(1), estudia la relación de causalidad a través de un modelo VAR en primeras diferencias, al no poder rechazarse la
nula de no-cointegración. En lo que interesa para nuestro estudio, estos autores constatan que el turismo efectivamente ejerce un
efecto positivo sobre el producto de la economía, aunque esos efectos no son simétricos. Por un lado, ha contribuido a concentrar
la actividad en la zona de Lisboa y, por otro lado, ha permitido reducir la distancia entre la región del Centro y las regiones más ricas
de Lisboa y Norte.

3. DESCRIPCIÓN DE DATOS Y METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA
3.1 Datos
En este trabajo empírico utilizamos datos mensuales de las diecisiete regiones españolas para el período 2002:01-2016:08, facilitados
por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Como variable representativa de la actividad económica se utiliza el índice de producción
industrial. Aunque no es la variables más frecuentemente empleada, si existen otros estudios referidos al sector turístico que la
utilizan como indicador del desempeño económico de los países. Entre ellos podemos mencionar a Lean y Tang, (2010), Tang y Tan,
(2013), Antonakakis et al. (2015). En cuanto a la variable representativa de la evolución del sector turístico hemos empleado el total
de pernoctaciones de turistas en establecimientos hoteleros, tal como hace Cortés-Jiménez (2008). Las dos variables fueron
corregidas de estacionalidad y efecto calendario utilizando el procedimiento TRAMO-SEAT y, adicionalmente, se utilizaron en forma
logarítmica.
Antes de abordar la contrastación de las hipótesis objeto de nuestro estudio es fundamental realizar una serie de análisis
preliminares. En primer lugar, el procedimiento de estimación está seriamente condicionado por el orden de integración de las series
y por la posible existencia de relaciones de cointegración entre ellas. En segundo lugar, tratándose de datos regionales es preciso
estudiar la existencia de dependencia transversal; estamos trabajando con economías altamente integradas en términos económicos,
financieros, sociales e institucionales y esa posible correlación transversal también puede condicionar análisis de causalidad. No
obstante lo apuntado, esa dependencia no impide que cada economía presente características idiosincráticas que aconsejen realizar
una estimación heterogénea de las relaciones de causalidad. Debemos en consecuencia realizar un estudio de homogeneidad entre
las unidades del panel. Finalmente, dados los resultados de este análisis preliminar, se procederá a estudiar el tipo de relación causal
que pueda existir entre turismo y desempeño económico.
3.2 Orden de integración de las series353
Como se ha indicado, el orden de integración de las series condiciona la metodología a utilizar para contrastar la causalidad de
Granger. Distintos casos se pueden presentar. En primer lugar, si las series son I(1) y adicionalmente están cointegradas, será
necesario proceder a la estimación del correspondiente VECM en panel y estudiar si existen causalidad de corto y de largo plazo. Si
las variables son I(1) pero no existe relación de cointegración, bastará con estimar un VAR con las variables en primeras diferencias
para determinar si se apoyan algunas de las teorías que estamos considerando. Si del análisis del orden de integración se infiere que
las variables son estacionarias, será suficiente con estimar un VAR en niveles para llevar a cabo la labor de inferencia causal.
353

Por razones de espacio los cálculos detallados no aparecen en el texto principal pero están disponible para el lector interesado bajo petición.
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Tras aplicar distintos constrastes de raíces unitarias en panel de primera y segunda generación hemos de indicar que los resultados
no son plenamente concluyentes. En relación con la variable total pernoctaciones su orden de integración no está claramente
definido. Dependiendo del contraste utilizado podemos considerarla tanto integrada de orden uno como estacionaria. Parece
razonable pensar que su comportamiento será diferente en las distintas regiones. En el caso del output industrial, la evidencia es más
contundente a favor de la estacionariedad.
Dado el carácter poco concluyente de los resultados anteriores, hemos de proceder a emplear una técnica de estimación que sea
robusta al orden de integración de las series y la posible cointegración de las mismas. Recurrimos por ello al análisis de causalidad
planteado por Emirmahmutoglu y Kose (2001).
3.3 Contraste de dependencia transversal y homogeneidad
A la hora de estudiar relaciones de causalidad en el contexto de un panel de datos es fundamental analizar la posible existencia de
dependencia transversal entre las unidades del panel. El elevado nivel de globalización de las economías modernas y el alto grado de
integración comercial y financiera hace que los países sean particularmente sensibles a perturbaciones económicas ocurridas fuera
de sus fronteras. Y ello tanto si el país en el que tiene lugar la perturbación forma parte del panel que estamos estudiando como si
se trata de un país tercero, distinto de los considerados en este estudio. Por otro lado, ignorar esos efectos desbordamiento y la
dependencia transversal que generan, puede conducir a errores de especificación y a una incorrecta inferencia.
Tabla 4. Contrastes de dependencia transversal y homogeneidad
Panel A: Contrastes de dependencia transversal

LM1
CD2
LMAdj3

Test
2212
41.64
952.4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
p-value
0.000
0.000
0.000

Test
2191
41.44
942.6

𝐼𝑃𝐼
p-value
0.000
0.000
0.000

Panel B: Contraste de homogeneidad
Test
p-value
F4
13.295
0.000
0.000
1064.457
𝑆̂ 5
Notas:
1Contraste LM de dependencia transversal de Breusch y Pagan (1980).
2Contraste CD de dependencia transversal de Pesaran (2004).
3Contraste LM
Adj de dependencia transversal propuesto por Pesaran et al. (2008).
Estos tres contrastes se realizan tras blanquear las series originales con una regresión ADF en la que el número de retardos se determina a partir
de la minimización del criterio AIC, tomando como máxima longitud de retardos la dada por la expresión 𝑝 = 4(𝑇⁄100)1⁄4.
4Contraste F de homogeneidad de las pendientes, computado siguiendo a Hsiao (2003).
5Contraste de homogeneidad en las pendientes, de Swamy (1970).

Para contrastar la dependencia transversal se recurre a tres contrastes, a saber, al contraste LM propuesto por Breusch y Pagan
(1980) y a los contrastes Pesaran (2004) y de Pesaran et al. (2008). Atendiendo a los resultados recogidos en el panel A de la tabla 4,
podemos rechazar la hipótesis nula de independencia transversal a niveles de significación del 1 por ciento con cada uno de los tres
test empleados. No ha de resultar sorprendente este resultado dado que, como se ha indicado anteriormente, estamos empleando
datos subnacionales correspondientes a economías regionales altamente integradas que comparten perturbaciones
macroeconómicas procedentes de terceros países así como cambios regulatorios establecidos nacional e internacionalmente.
Una segunda cuestión igualmente importante en el análisis de datos de panel es decidir si los coeficientes estimados para las variables
han de ser homogéneos. Imponer la restricción de que las pendientes sean iguales para todas las unidades del panel es excesivamente
restrictivo al tiempo que la homogeneidad en los parámetros no permite capturar la heterogeneidad debida a características
específicas de cada unidad del panel. La elevada correlación transversal que hemos observado en los datos no impide que las distintas
regiones presenten singularidades en la relación entre desarrollo turístico y crecimiento económico que pueden ser captadas si
permitimos especificaciones más flexibles en cuanto al valor de los parámetros a estimar.
Aplicados a nuestros datos, el resultado de estos dos contrastes de homogeneidad permite rechazar con claridad la hipótesis nula de
homogeneidad de los parámetros. La clara dependencia transversal de las economías regionales no impide que conserven elementos
de heterogeneidad idiosincrática que han de ser tenidos en cuenta en la modelización de las relaciones de causalidad.

4. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
Las características de los datos que utilizamos condiciona de manera fundamental la metodología econométrica empleada en nuestro
proceso de estimación. De lo dicho en los apartados anteriores queda claro que el orden de integración de las series no está
claramente definido aunque parece que en el período de tiempo estudiado el índice de producción industrial es una variable
estacionaria mientras que el total de pernoctaciones presenta un orden de integración distinto, según cuál sea el contraste de raíces
unitarias que se emplee. Por otro lado, existen signos claros de dependencia transversal al tiempo que las características
idiosincráticas de las regiones obligan a abandonar métodos de estimación que impongan homogeneidad en los parámetros.
Tres propuestas metodológicas se pueden emplear para estudiar la existencia de relaciones de causalidad en paneles de estas
características. La primera de ellas se debe a Konya (2006) quien propone un contraste de causalidad basado en el estimador SURE y
en un contraste de Wald con valores críticos específicos para cada país generados con técnicas de bootstrap. En segundo lugar, hemos
de mencionar el método de estimación planteado por Emirmahmutoglu y Kose (2011), que es la que empleamos en este trabajo y la
que describimos a continuación con cierto detalle. Dos características destacan en esta propuesta. En primer lugar, se pretende
obviar la necesidad de hacer un pre-testing sobre el orden de integración de las variables empleadas, recurriendo al método de
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sobreparametrización de Toda y Yamamoto (1995). En segundo lugar, para agregar los test individuales en un único test de panel,
utiliza la técnica de meta-análisis propuesta por Fisher (1932). Dado que al trabajar con datos de panel la posible existencia de
correlación transversal viola el supuesto de independencia de los test individuales, se hace necesario derivar la distribución empírica
de este estadístico mediante técnicas de bootstrap para controlar por formas generales de dependencia transversal. En tercer lugar
está el enfoque metodológico de Dumitrescu y Hurlin (2012) en el que las relaciones de causalidad se estiman independientemente
para cada unidad del panel y la generación del test para el conjunto del panel se realiza a través de la media de los tests de causalidad
individuales. El contraste ha de implementarse sobre variables estacionarias y no tienen en cuenta la existencia de correlación
transversal.
Como se ha indicado más arriba, vamos a utilizar la técnica de paneles heterogéneos propuesta por Emirmahmutoglu y Kose (2011)
y para ello se ha de estimar un modelo VAR en niveles con 𝑘𝑖 + 𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖 retardos en paneles heterogéneos mixtos:
𝑘 +𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑖
𝑥𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖𝑥 + ∑𝑗=1

𝑦𝑖,𝑡 =

𝑦
𝜇𝑖

𝑘 +𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑖
𝐴11,𝑖𝑗 𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + ∑𝑗=1

𝑘𝑖 +𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖
+ ∑𝑗=1
𝐴21,𝑖𝑗 𝑥𝑖,𝑡−𝑗

+

𝑥
𝐴12,𝑖𝑗 𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖,𝑡

𝑖 +𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖
∑𝑘𝑗=1
𝐴22,𝑖𝑗 𝑦𝑖,𝑡−𝑗

+

(1)

𝑦
𝜀𝑖,𝑡

(2)

donde 𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖 es el máximo orden de integración que se sospecha pueda existir en el sistema para cada 𝑖 y 𝑘𝑖 es el número de retardos
en el modelo VAR para la i-ésima región.
Si, por simplicidad, nos centramos en el análisis de causalidad de Granger desde 𝑥 hasta 𝑦, la hipótesis nula a contrastar sería:
𝐻0 : 𝐴21𝑖1 = 𝐴21𝑖2 = ⋯ = 𝐴21𝑖𝑘𝑖 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑁

(3)

Bajo esta hipótesis nula, 𝑥 no causa en sentido de Granger a 𝑦 para todo 𝑖.
Para derivar el estadístico de panel, se recurre a la agregación de esos test individuales mediante el test estadístico de Fisher (1932).
Este autor combina los distintos niveles de significación individuales (p-values) de test idénticos e independientes. Si los contrastes
estadísticos son continuos, los p-values 𝑝𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑁) son variables independientes que siguen una distribución uniforme (0,1). En
ese caso el estadístico (𝜆) de Fisher se puede escribir de la siguiente forma:
𝜆 = −2 ∑𝑁
𝑖=1 𝐿𝑛(𝑝𝑖 ) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑁

(4)

donde 𝑝𝑖 es el p-value correspondiente al test de Wald de la i-ésima región. Este estadístico se distribuye siguiendo una distribución
Chi-square con 2𝑁 grados de libertad y es válido para 𝑁fijo y 𝑇 → ∞. En el caso de que exista dependencia transversal entre las
unidades del panel, la distribución en el límite del estadístico de Fisher no es válida, de forma que se recurre a la distribución empírica
del mismo obtenida mediante técnicas de bootstrap.
Tabla 5: Contraste de causalidad de Granger en paneles heterogéneos. Hipótesis TLEG. Panel A
Individual statistics
Total
Residentes
No Residentes
Región
Wi
pi
Wi
pi
Wi
pi
Andalucía
7.228**
0.027
14.348***
0.002
1.481
0.477
Aragón
0.607
0.895
1.804
0.614
4.492
0.213
Asturias
0.484
0.785
0.243
0.886
1.850
0.396
Baleares
2.397
0.663
0.787
0.675
2.370
0.306
Canarias
16.278*
0.061
4.147
0.386
13.765
0.131
Cantabria
9.262**
0.026
3.516
0.172
0.041
0.980
Castilla y León
6.708**
0.035
6.118**
0.047
0.362
0.834
Castilla-La Mancha
0.698
0.874
2.079
0.556
6.158
0.104
Cataluña
4.578
0.802
5.043
0.283
3.320
0.345
Valencia
2.927
0.231
3.986
0.136
1.262
0.532
Extremadura
12.968**
0.024
14.602**
0.012
6.757*
0.080
Galicia
0.979
0.806
2.968
0.396
0.931
0.818
Madrid
5.541
0.476
0.514
0.916
2.068
0.558
Murcia
2.233
0.526
2.182
0.536
0.686
0.876
Navarra
3.492
0.322
2.006
0.571
6.672
0.154
País Vasco
0.924
0.820
0.616
0.735
3.068
0.216
La Rioja
11.494*
0.074
6.152
0.104
14.144**
0.028
Panel test statistics
Fisher Test(𝜆)
50.538*(0.034)
51.576*(0.027)
42.012(0.163)
Bootstrap critical values
1%
59.775
59.985
60.591
5%
51.448
51.770
51.907
10%
47.344
47.536
47.781
Nota: La distribución bootstrap del estadístico λ de Fisher se obtiene aplicando el algoritmo propuesto por Emirmahmutoglu y Kose (2011) con
20.000 réplicas. ***, ** y * implican rechazo de la hipótesis nula a niveles de significación del 1%, 5% y 10%, respectivamente.

La tabla 5 en sus tres paneles recoge los resultados de nuestro análisis de causalidad. En panel A muestra el resultado de contrastar
la hipótesis TLEG, es decir, la relación causal desde desarrollo turístico hacia crecimiento económico. Tomando como medida del
output turístico el total de pernoctaciones se observa que el estadístico de panel supera el valor crítico bootstrapeado del 10 por
ciento de significación estadística, es decir, para este nivel de significación marginal podemos rechazar la nula de no causalidad de
Granger. Si reparamos en los estadísticos individuales vemos que ese no rechazo de la hipótesis TLEG se basa en los elevados valores
del estadístico de Wald registrados en 6 de las 17 regiones analizadas, a saber, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura y La Rioja. Si distinguimos entre pernoctaciones de residentes y no residentes, vemos que sólo para los primeros es
posible seguir apoyando esa relación causal desde turismo hacia crecimiento económico, aunque a un nivel de significación del 10
por ciento. El turismo no residente parece no ejercer un efecto relevante sobre el crecimiento económico ya que tan sólo en dos
regiones, Extremadura y La Rioja, se constata la existencia de tal relación.
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Tabla 5: Contraste de causalidad de Granger en paneles heterogéneos. Hipótesis EDTG. Panel B
Individual statistics
Región
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Panel test statistics
Fisher Test(𝜆)
Bootstrap critical values
1%
5%
10%
Notas: Véase nota de la Tabla 5.Panel A

Total
Wi
0.927
6.558*
3.306
5.397
17.932**
0.537
0.398
2.129
30.275***
1.466
7.625
8.610**
4.904
7.084*
3.505
0.699
2.628

pi
0.629
0.087
0.191
0.249
0.036
0.910
0.819
0.546
0.000
0.480
0.178
0.035
0.556
0.069
0.320
0.873
0.854

Residentes
Wi
1.112
5.892
5.294*
1.630
7.580
0.336
0.011
2.614
10.451**
2.514
7.689
9.683**
1.744
6.856*
2.902
2.064
2.301

pi
0.774
0.117
0.071
0.443
0.108
0.845
0.994
0.455
0.033
0.284
0.174
0.021
0.627
0.077
0.407
0.356
0.512

No Residentes
Wi
1.897
2.893
1.246
0.482
19.12**
7.012**
3.591
1.785
3.177
3.755
0.494
2.587
1.535
2.926
2.499
1.235
1.804

58.482**(0.006)

49.855*(0.039)

36.764(0.342)

62.035
52.778
48.116

60.298
51.420
47.199

60.335
51.570
47.395

pi
0.387
0.408
0.536
0.786
0.024
0.030
0.166
0.618
0.365
0.153
0.920
0.460
0.674
0.403
0.645
0.539
0.937

Si centramos la atención en la relación causal que va en sentido opuesto, es decir, en la hipótesis EDTG, el panel B de la tabla 5
muestra que en este caso, para niveles de significación marginal más exigentes del 5 por ciento, es posible rechazar la nula de no
causalidad de Granger. Ese apoyo al efecto causal desde crecimiento económico hacia expansión turística tiene su base en el
resultado positivo constatado para tan sólo 5 regiones, a saber, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia. Nuevamente, cuando
distinguimos entre pernoctaciones de residentes y no residentes vemos que es el turismo residente el que está detrás de ese no
rechazo de la hipótesis EDTG, si bien en este caso sólo en 4 regiones es posible constatar esa relación de causalidad.
Por tanto, como primer resultado importante de nuestro trabajo podemos destacar la existencia de una relación causal bidireccional
entre desarrollo turístico y crecimiento económico. No obstante, este resultado ha de ser matizado en tres sentidos. En primer lugar,
mientras la EDTG es apoyada con niveles de significación del 5 por ciento, la TLEG lo es con una significación marginal del 10 por
ciento. Dicho de otra forma, el respaldo a las dos teorías no se basa en un respaldo mayoritario en las distintas regiones; la TLEG sólo
es refrendada en 6 regiones mientras que la EDTG lo es en sólo 5 regiones. Para una amplia mayoría de comunidades autónomas no
es posible observar relación de causalidad alguna. En segundo lugar, esa relación de causalidad bidireccional se produce como un
resultado agregado o global de las distintas regiones del país. Por lo general, las regiones que las que la TLEG recibe apoyo son
distintas de las regiones en las que es la ELTG la hipótesis validada. Tan solo en el caso de las Islas Canarias esa relación de causalidad
es bidireccional mientras que para las demás regiones la causalidad es unidireccional. En tercer lugar, cuando en el output turístico
diferenciamos entre turismo residente y turismo no residente, en contra de lo que se podría esperar, es el turismo residente el que
tiene un papel protagonista en las relaciones de causalidad observadas. Este resultado contrasta con lo apuntado por Cortés-Jimenez
(2008) quien obtiene que tanto el turismo doméstico como el internacional juegan un papel significativo en el crecimiento económico
de las regiones354. Paci y Marrocu (2013) por su parte indican que el turismo doméstico es el componente más importante del turismo
total y por tanto se puede esperar que ejerza un efecto considerable en el desempeño económico local. Es más, estos autores
observan que las pernoctaciones turísticas domésticas generan un efecto más intenso en el crecimiento regional que las
pernoctaciones internacionales.
Tabla 5: Contraste de causalidad de Granger en paneles heterogéneos. Panel C
Regiones costeras
Total
Hipótesis: TLEG
Fisher(𝜆)
26.901(0.138)
Bootstrap c.v.
1%
39.960
5%
33.049
10%
29.789
Hipótesis: ELTG
Fisher(𝜆)
44.782***(0.001)
Bootstrap c. v.
1%
40.158
5%
33.216
10%
30.201
Notas: Véase nota de la Tabla 5.Panel A

Residentes

No Residentes

Regiones del interior
Total
Residentes

No Residentes

28.683(0.094)

16.933(0.657)

26.637**(0.050)

22.893*(0.062)

25.078*(0.034)

41.164
33.314
30.034

41.032
33.252
29.677

31.013
25.449
22.225

31.290
25.105
22.191

31.333
25.281
22.271

36.413**(0.014)

28.458(0.099)

13.700(0.472)

13.442(0.492)

8.306(0.872)

40.756
33.467
29.950

40.049
33.347
29.885

32.428
25.623
22.569

31.434
25.246
22.297

30.907
24.973
22.077

354

Conviene recordar que Cortés-Jiménez (2008) realiza su análisis en el contexto teórico de las ecuaciones ampliadas de crecimiento económico y lo hace para el periodo
1990-2004, mientras que nosotros realizamos un estudio de causalidad à la Granger para el periodo 2002-2016.
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Como paso adicional hemos agrupado las 17 regiones españolas en regiones costeras y regiones de interior. Tras aplicar nuestra
metodología, los resultados obtenidos son los que aparecen en el panel C de la tabla 5. De forma inmediata dos son los resultados
principales que se presentan en la misma. En primer lugar, la hipótesis TLEG recibe apoyo en las regiones del interior en las que
atendiendo al estadístico de panel, se rechaza la hipótesis nula de no-causalidad a niveles de significación del 5 por ciento. Ese apoyo
a la hipótesis TLEG se consigue tanto si empleamos como medida del output turístico el total de pernoctaciones como si
desagregamos entre pernoctaciones de turistas domésticos y turistas internacionales. En segundo lugar, la hipótesis EDTG es
respaldada en las regiones costeras y en este caso es el turismo doméstico el que desempeña un papel relevante en esa relación de
causación. La imagen del sector turístico que se deriva de estos resultados contrasta vivamente con los resultados obtenidos
anteriormente. En particular, Cortés-Jiménez (2008) observa que tanto el turismo doméstico como el turismo internacional
desempeñan un papel nada desdeñable en el crecimiento económico de las regiones costeras mientras que en el caso de las regiones
del interior es el turismo doméstico el que ejerce esa función de motor del desarrollo económico. En nuestro caso, el turismo causa
en sentido de Granger al crecimiento en las regiones del interior mientras que en las regiones costeras es el crecimiento económico
el que actúa como motor de la actividad turística. En cuanto al papel que desempeñan el turismo doméstico y el internacional, queda
claro que el primero tiene una función relevante siendo causante en las regiones del interior y siendo causado en las regiones
costeras. El turismo internacional, dada nuestra metodología econométrica y el periodo de tiempo que estamos estudiando, sólo
actúa como motor de causación en las regiones del interior pero no en las costeras.

5. CONCLUSIONES
En este estudio se analiza la existencia de relaciones de causalidad en sentido de Granger entre desarrollo turístico y crecimiento
económico en las 17 regiones españolas para el periodo 2002-2016. Se emplean el número de pernoctaciones y el índice de
producción industrial como variables representativas del output del sector y del crecimiento económico, respectivamente. Dada las
carácterísticas de los datos utilizados, recurrimos a la propuesta de Emirmahmutoglu y Kose (2011) para contrastar ese tipo de
relaciones.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de una relación de causalidad bidireccional entre desarrollo turístico y
crecimiento económico. Esta bidireccionalidad es un resultado global o de panel ya que en general las regiones en las que se apoya
la hipótesis TLEG son distintas de aquellas en las que la hipótesis EDTG recibe refrendo. En ambos casos, en número de regiones para
las que se constata esa relación de causalidad es reducido. La distinción entre pernoctaciones de turismo doméstico y turismo
internacional pone de manifiesto que es el primero el que desempeña un papel relevante en esas relaciones de causalidad. Por
último, al agrupar las distintas regiones en costeras y de interior se observa que la hipótesis TLEG recibe su apoyo de las regiones del
interior mientras que en las regiones costeras es la hipótesis EDTG la que encuentra respaldo.
En futuros trabajos de investigación se ha de probar la robustez de estos resultados. En concreto, intentaremos ver si otras medidas
del output turístico como las llegadas de turistas modifican nuestras conclusiones. Por otro lado, de manera complementaria al
planteamiento de Emirmahmutoglu y Kose (2011) debería realizarse el análisis de causalidad en paneles heterogéneos que
Dumitrescu y Hurlin (2012). Por último, sería deseable realizar agrupaciones nuevas de las distintas regiones atendiendo a criterios
de especialización productiva y nivel de desarrollo económico, y ver si los resultados de la agrupación regiones costera vs regiones
de interior se mantienen.
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UM ESTUDO SOBRE O SETOR INDUSTRIAL NA REGIÃO DO
SEMIÁRIDO NORDESTINO
Carlos Antonio A. CavalcantiJunior (carcavjr@gmail.com) e João Policarpo R. Lima (jprlima@ufpe.br)355
RESUMO
Este trabalho busca analisar a influência recente do setor industrial sobre o crescimento econômico dos municípios do Semiárido
Nordestino, buscando observar quais os subsetores mais importantes nas localidades mais dinâmicas. O interesse na análise desse
setor na região surge, primeiramente, devido as próprias características socioeconômicas que ainda se encontram no local, sendo
ainda um território de muita pobreza ecom uma economia ainda muito apoiada em atividades de baixa produtividade.Segundo, os
indícios recentes que mostram que nos últimos anos o Semiárido tem apresentado uma melhora nesse cenário,aumentam o interesse
nesse setor, caracteristicamente dinâmico. O trabalho se desenvolve a partir da análise descritiva das variáveis de Produto Interno
Bruto e Valor Adicionado Bruto da Indústria, procurando evidenciar os municípios mais dinâmicos em termos de ambas as variáveis,
para posteriormente evidenciar os subsetores mais importantes em termos de aumento de vínculos empregatícios. Por último, a
partir dos repasses realizados do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) aos setores da indústria no Semiárido
Nordestino, se busca relacionar o montante dessas transferências com o crescimento dosetor industrial nos municípios, de modo a
constatar a possível influência desses repasses no dinamismo.Os resultados apontam que o Semiárido Nordestino apresenta um
maior dinamismo do setor industrial quando comparado com a Região Nordeste e o Brasil, apesar deste ocorrer principalmente em
determinadas áreas dinâmicas. Já com relação ao FNE, a análise possibilita indicar que as transferências podem estar contribuindo
para o dinamismo, principalmente nas localidades com maior volume de recursos.
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento Econômico; Economia do Nordeste; Semiárido.
JEL classification: O14; H81; O54

ABSTRACT
This paper tries to analyze a recent influence of the industrial sector on the economic growth of the municipalities of the Brazilian
Northeastern Semi-arid region, seeking to observe which are the most important subsectors in the most dynamic localities. The
interest in the analysis of this sector in the region arises, firstly, due to the socioeconomic characteristics that still are in the place,
being still a territory of much poverty and with an economy still supported in low productivity activities. Second, recent evidence
showing that in the last few years the Semiarid has presented an improvement in industrialization, increases interest in this study,
given its dynamic characteristics. The work develops from the descriptive analysis of the variables of Gross Domestic Product and
Gross Value Added of Industry, focusing on the most dynamic municipalities. Finally, based on the pass-through of the Constitutional
Financing Fund of the Northeast (FNE) to the industrial sectors in the Northeastern Semi-arid region, the purpose is to relate the
amount of these transfers to the growth of the industrial sector in the municipalities, in order to verify the possible influence of these
transfers on dynamism. The results indicate that the Northeastern Semi-arid region presents a greater dynamism of the industrial
sector when compared to the Northeast Region and Brazil, although this occurs mainly in certain dynamic areas. Regarding the FNE,
the analysis makes it possible to indicate that the transfers may be contributing to the dynamism, especially in the localities with
greater volume of resources.
Key-words:EconomicDevelopment, The NortheastEconomy, Semi-arid.
JEL classification:O14; H81; O54

1. INTRODUÇÃO
A Região Nordeste do Brasil continua sendo um espaço de relativo atraso socioeconômico. Essa evidencia se torna ainda mais
profunda em sua área semiárida, que pode ser considerada uma das regiões mais pobres do país. O que vem à mente quando se
pensa nessa região ainda é a ideia de um lugar predominantemente rural, com estruturas produtivas de baixa produtividade, escassa
presença de infraestrutura e onde as relações econômicas ainda se mostram deficientes. Essas características tornam o Semiárido
Nordestino um interessante objeto de estudo nos mais variados temas existentes.
De fato, a análise do PIB per capita revela a defasagem que existe entre o Nordeste e o Brasil e mais ainda quando considerado o
Semiárido. No ano de 2010, o PIB per capita do Nordeste era aproximadamente R$ 9.550,00, cerca de 54,6% do PIB per capita do
país (Lima, 2014). Com relação ao Semiárido, Garcia e Buainain (2011) mostram que no ano de 2008, o PIB a preços correntes dos
municípios que fazem parte do Semiárido Brasileiro foi de R$ 115,7 bilhões (3,8% do PIB Brasileiro), o que equivale a um PIB per
capita de aproximadamente R$ 5,4 mil por ano e a uma renda per capita mensal de R$ 450,00, inferior ao salário mínimo da época.
Recentemente tem sido evidenciado na literatura que transformações estão em curso na economia e na sociedade da Região
Nordeste e principalmente do Semiárido Nordestino. Transformações estas que podem explicar uma melhor convivência com a forte
seca no período de 2011-2013. Como apontado por Carvalho (2014), fatores como políticas de desenvolvimento econômico e
políticas sociais de transferência de renda podem estar contribuindo para essa mudança.Nesse ponto, compreender melhor como
anda o desenvolvimentodo setor industrial na região se torna importante, uma vez dada a característica dinâmica do setor e o fato
de que historicamente a região sempre se apoiou em atividades de baixa produtividade, como o setor agrícola de subsistência. Tornase de interesse também identificar quais os subsetores da indústria mais dinâmicos nas localidades onde o produto industrial mais
cresce, de modo a detalhar melhor a fonte do dinamismo.
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Nesse momento, é de particular interesse a contribuição dada pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),como
instrumento de política pública no financiamento de diversos setores produtivos no Semiárido e áreas próximas. Com o objetivo de
reduzir as desigualdades entre regiões, os recursos do FNE assumem uma importância maior ainda dentro do semiárido, uma vez
constatada a existência de benefícios para quem faz parte da região, além do fato de que pelo menos metade dos recursos do fundo
serem destinados a este. Sendo assim, é possível que o FNE possa estar estreitamente ligado ao dinamismo recente observado no
Semiárido, e ainda que este possa ter importante influência no fomento de muitas atividades industriais espalhadas pela região.
O presente estudo se divide em três análises, buscando responder as seguintes questões: Qual a influência do setor industrial sobre
o crescimento econômico dos municípios do Semiárido Nordestino nos anos mais recentes? Quais os subsetores da indústria mais
importantes nos municípios mais dinâmicos em termos de PIB e atividade industrial? Qual a associação entre o montante dos
repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste aos setores da indústria e o crescimento do setor industrial nos
municípios do Semiárido Nordestino?Para responder à primeira questão, será feita uma análise descritiva das variáveis de interesse
em cada município, sendo elas a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o Valor Adicionado Bruto da indústria. Para
responder a segunda, se analisará os subsetores da indústria em destaque em termos de vínculos empregatícios nos municípios mais
dinâmicos. Já para a última questão, serão somados todos os repasses feitos ao longo dos últimos anospara os setores da indústria
em cada município, para posteriormente confrontar com os dados de crescimento do setor industrial em cada um. Ainda a respeito
do FNE, o trabalho procura desagregar os repasses em termos dos subsetores da indústria para o conjunto dos municípios dinâmicos,
de modo a melhor visualizar a contribuição do fundo para o desenvolvimento industrial nessas localidades.
Em outras palavras, se busca evidencias da influência do setor industrial sobre o dinamismo da região semiárida do nordeste brasileiro
nos anos mais recentes, ao mesmo tempo que se logra identificar os subsetores industriais que mais estão atuando nos municípios
mais dinâmicos. Por outro lado, se procura principalmente uma associação entre a quantidade de repasses do FNE aos setores
industriais e o crescimento do setor industrial, de modo a servir como uma das possíveis explicações para o crescimento industrial
nos municípios mais dinâmicos.
1.1 Contextualizando O SemiáridoA região semiárida ocupa uma área de 969,5 mil km², o que representa 10,5% do território nacional
e 54,1% do território nordestino. De acordo com o Ministério da Integração Nacional (2005), a atual delimitação da região semiárida
engloba um total de 1.133 municípios distribuídos em oito estados da Região Nordeste356 (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) mais o norte de Minas Gerais, sendo 1.048 municípios pertencentes à Região Nordestina.
O ecossistema que predomina no Semiárido Brasileiro é a Caatinga. O território de Caatinga é caracterizado pelo baixo volume
pluviométrico, com precipitações médias entre 500 e 700 mm anuais, elevada insolação média de 2.800 horas/ano, temperaturas
médias anuais entre 23° a 27° C, evaporação de 2.000 mm/ano e umidade relativa do ar em torno de 50%. Consequentemente, a
região apresenta um balanço hídrico negativo e o fenômeno da seca é algo recorrente nessa região, com implicações diretas sobre
os aspectos socioeconômicos locais. (GARCIA e BUAINAIN, 2011).
Apesar de a região apresentar características físico-climáticas que dificultam a ocupação humana, a população do Semiárido Brasileiro
é da ordem de 21,7 milhões de pessoas (11,4% da nacional), uma densidade demográfica de 24,2 hab./km²(inferior à nordestina,
mas superior à nacional). A taxa de urbanização é de 62%, muito inferior à registrada na Região Nordeste e no Brasil, esta última em
torno de 84%. Caracteristicamente, regiões semiáridas no mundo têm baixa densidade populacional, mas o Semiárido Brasileiro se
destaca pela elevada densidade populacional, o que coloca forte pressão sobre a base dos seus recursos naturais. (GARCIA e
BUAINAIN, 2011).
Neste trabalho, a área estudada se refere somente aos municípios do semiárido pertencentes à Região Nordeste, excluindo, portanto,
aqueles presentes no norte do estado de Minas Gerais (Mapa 1).
Mapa 1: Distribuição Espacial dos Municípios do Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria.

2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDÚSTRIA NO SEMIÁRIDO
Recentemente, a literatura tem evidenciado que uma série de transformações estão em curso na economia e na sociedade do
Semiárido Brasileiro. Estas mudanças podem ter um impacto profundo nas estruturas econômicas e sociais da região. Entender estas
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O único estado da Região Nordeste que não possui área inserida no território do semiárido é o Maranhão.
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transformações pode ser útil na compreensão do panorama da região, afim de uma melhor formulação de estratégias de
desenvolvimento.
Atualmente, a economia do semiárido passa por processo de reorganização econômica. Novas atividades começam a aparecer no
cenário econômico da região como indústrias leves que vão sendo interiorizadas, atividades centradas na agricultura irrigada,
exploradas nas regiões que tem melhor dotação de recursos e água. Porém, as atividades tradicionais de baixa eficiência e
produtividade ainda predominam na região como um todo (ARAUJO e LIMA, 2009, p.51).
Garcia e Buainain (2011) constataram em seu trabalho que no período 1999-2008, a economia do semiárido cresceu a um ritmo
superior a média nacional. Na análise do PIB real a preços de 2008 (deflacionado pelo IPCA) dos municípios do semiárido, se verifica
uma média de crescimento de 6,27% para o período, ao passo que o Brasil obteve uma média de 5,11%, e a região nordeste de 5,71%.
Resultadosparecidos foram encontrados por Gomes (2013) e Cavalcanti Junior (2015). Este último constatou que entre os anos de
2000 e 2011 o crescimento do PIB a preços correntes foi de 300% para o Semiárido Nordestino, ao passo que nesse período o
crescimento para a Região Nordeste foi de 278% e para o Brasil de 251%, evidenciando um maior dinamismo para a região semiárida.
Tomando novamente o PIB a preços de 2008 dos municípios do semiárido, Garcia e Buainain (2011) verificaram que 251 municípios
apresentaram um crescimento acumulado do PIB entre 75% e 150% no período 2000-2008. Ainda, 13 municípios registraram um
crescimento acumulado no período entre 153% a 300%, e em quatro municípios o crescimento ficou entre 317% e 743%, são eles:
Canindé de São Francisco-SE (saltou de R$ 133,7 milhões para R$ 1,2 bilhão); Fronteiras-PI (saltou de R$ 26,2 milhões para R$ 203
milhões); Guamaré-RN (saltou de R$ 171,1 milhões para R$ 1,3 bilhão); Sebastião Leal-PI (saltou de 11,5 milhões para R$ 48 milhões).
No outro extremo, apenas dez municípios apresentaram um decrescimento do PIB de 1% a 27% no período.
Mesmo diante dos inúmeros estudos que indicam dificuldades estruturais para geração de renda no Semiárido Brasileiro, é possível
verificar que a população total da maior parte dos municípios (em 848 municípios) cresceu entre 2000 e 2010. Em 48 municípios a
população cresceu entre 25% e 63% no período, o que pode indicar a atração decorrente de um dinamismo na estrutura econômica
local. Somado a isto, a maior parte dos municípios da Região Semiárida registraram uma expansão significativa da taxa de urbanização
entre 2000 e 2010. Cerca de 205 municípios registraram uma variação entre 25% e 75% na taxa de urbanização. Ainda que a
população rural no semiárido, pelo conceito oficial, mantenha-se relevante, o crescimento da população das cidades locais, pequenas
e médias, indica uma tendência de deslocamento que tende a se acentuar nos próximos anos (GARCIA e BUAINAIN, 2011).
Essa variação no grau de urbanização da região semiárida é observada também por Carvalho (2013), quemostraque no período entre
2000-2010o crescimento urbano registrado nas áreas semiáridas do Nordestefoi, proporcionalmente, maior do que os registrados
para o Brasil e para a Região Nordeste.Outro ponto de transformaçãolevantado por Carvalho (2013) aponta para o crescimento da
criação de instituições de ensino superior na região. Somente entre 2000 e 2013, foram criadas, ou entraram em funcionamento, 14
instituições de ensino superior, além de diversos cursos de pós-graduação. A criação dessas instituições, além de um impacto
imediato em determinados segmentos econômicos, pode vir a ser importante na medida em que capacitam profissionais que
poderão atuar na região.
Esse contexto de transformações na economia e na sociedade da região semiárida leva a questionamentos sobre o papel que o setor
industrial está tendo no dinamismo local. Como se sabe, as atividades industriais são de grande importância no dinamismo de muitas
localidadesno semiárido (setores tradicionais como calçados e confecções, por exemplo), muito devido aos desencadeamentos
dinâmicos que estas exercem sobre toda uma região. A estabilidade maior deste setor frente aos desafios climáticos enfrentados
pela região aumenta a importância do mesmo.Em um território estruturalmente pobre como é o semiárido, e historicamente apoiado
em atividades de baixa produtividade como é o setor agrícola de subsistência, entender como anda o desenvolvimento do setor
industrial, quais são os subsetores mais dinâmicos nas áreas onde a indústria mais cresce, e, as possíveis explicações que podem
estar levando a criação de indústrias na região,é de total interesse para melhor conhecer o dinamismo local.
Na sessão seguinte será apresentado o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), mostrando sua importância como
instrumento de política pública no financiamento de diversos setores produtivos no semiárido e áreas próximas.
2.1 O Papel do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é um fundo criado para servir de instrumento de política pública federal
operado pelo Banco do Nordeste, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, através do
financiamento de diversos setores produtivos, possibilitando assim a redução das desigualdades interegionais. Além de abranger
municípios situados nos nove estados do Nordeste, os recursos do FNE também se destinam a localidades no norte dos estados de
Minas Gerais e Espirito Santo. Os recursos do fundo financiam diversos setores, incluindo agropecuária, industrial, agroindustrial,
turismo, comércio, dentre outros.
A importância que os recursos do FNE têm no território do semiárido aumenta quando se constata alguns benefícios para quem faz
parte da região. Em primeiro lugar, pelo menos metade dos recursos do fundo se destinam ao semiárido. Além disso, existe um
“bônus” de 15% sobre os juros pagos até a data de vencimento. Se o empreendimento estiver localizado em municípios do semiárido
do Nordeste, o benefício pelo pagamento em dia sobe para 25%. Ainda, o prazo de financiamento dado pelo fundo é de até 12 anos,
incluindo até 4 anos de carência. Para os municípios localizados no semiárido o prazo é de até 15 anos, incluindo até 5 anos de
carência (CNI, 2011).
Para este trabalho, foi importante considerar os repasses que financiaram especificamente os setores de indústria e agroindústria.
De acordo com o Banco do Nordeste (2017), dentre os programas existentes 357 que atendem esses setores, podemos citar como
exemplos o Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste(FNE-Industrial), que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento
do setor industrial, inclusive mineração, promovendo a modernização, o aumento da competitividade, ampliação da capacidade
produtiva e inserção internacional, das empresas de pequeno-médio, médio e grande porte; e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste (FNE-AGRIN), que possui o objetivo de promover o desenvolvimento do segmento
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agroindustrial por meio da expansão, diversificação e aumento de competitividade das empresas de pequeno-médio, médio e grande
porte.
Existe uma ampla literatura que trata do tema de avaliação de impacto do FNE. Um exemplo é o trabalho de Soares, Sousa e Neto
(2009), que investigaram o impacto do fundo no crescimento do emprego, da massa salarial e do salário médio das empresas formais
beneficiadas no Nordeste, obtendo impactos significantes nos dois primeiros. Outro trabalho é o de Resende (2012), que buscou
avaliar micro e macroimpactos dos empréstimos do programa FNE-Industrial no estado do Ceará, com a sugestão de um impacto
positivo e estatisticamente significativo dos empréstimos sobre o crescimento do PIB per capita no estado. Já Silva, Resende e Neto
(2009), avaliaram e compararam a eficácia dos empréstimos do FNE, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), obtendo no que diz respeito ao FNE, um resultado geral de impacto
positivo sobre a taxa de variação do número de empregados e à ausência de impacto sobre a taxa de variação do salário médio pago
pelas firmas. 358

3. METODOLOGIAPara analisar a influência do setor industrial sobre o crescimento econômico dos municípios do Semiárido
Nordestino, basicamente a pesquisa utiliza os dados de Produto Interno Bruto (PIB) e Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria para
cada município nos anos de 1999 a 2001 e, 2011 a 2013, ambos coletados através do banco de dados agregados SIDRA (Sistema IBGE
de Recuperação Automática) do IBGE.
Além disso, foram coletados através do banco de dados da RAIS/MTE dados de vínculos empregatícios para os subsetores da indústria
(de acordo com a classificação dos subsetores do IBGE 359) nos municípios do Semiárido Nordestino. A coleta foi realizada para os
anos de 1999 a 2001 e, de 2011 a 2013, com o intuito de identificar nos municípios mais dinâmicos os subsetores da indústria que
apresentam maior dinamismo em termos dessa variável. Os dados da RAIS não incorporam o mercado informal, mas, mesmo assim,
permitem a identificação das tendências principais do emprego segundo setores, tamanho de empresas, remuneração, anos de
estudo, localização espacial etc.
Já os dados dos repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), bem como suas respectivas informações de
número de beneficiários e quantidade de projetos para os municípios do território do Semiárido Nordestino, foram obtidos junto ao
Banco do Nordeste. Tais dados cobrem o período de1999 à 2013, com as informações detalhadas por tipo de setor produtivo,
programa do FNE, finalidade do valor repassado, subsetor de atividade, tipo de produto, porte, gênero (quando aplicado) e tipo da
pessoa (pessoa física ou jurídica).
Para desinflacionar os dados obtidos junto ao IBGE, bem como os repasses do FNE, se utilizou o Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI), obtido através do portal IPEADATA. Após retirar o efeito da inflação dos dados, foram calculadas as
taxas de crescimento para os valores médios360de (1999-2001) e (2011-2013) do PIB e do Valor Adicionado Bruto da indústria para
cada município semiárido, assim como para as regiões semiáridas de cada estado nordestino e o Semiárido Nordestino como um
todo.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Analisando inicialmente o crescimento das variáveis de Produto Interno Bruto (PIB)e Valor Adicionado Bruto (VAB) da Indústria para
o Semiárido Nordestino como um todo, tem-se que a preços constantes de 1999, o crescimento entre os valores médios de (19992001) e (2011-2013) foi de 82% e 59% respectivamente. Esses resultados são significativos quando comparados com os observados
para a Região Nordeste e para o Brasil. Com relação ao PIB, o crescimento para a Região Nordeste foi de 72%, enquanto o Brasil
cresceu 59%. Esse resultado apresenta-se em consonância com Cavalcanti Junior (2015) e Garcia e Buainain (2011), que já
evidenciavam um dinamismo maior para a região semiárida. Já com relação ao VAB da indústria, se evidencia que a região semiárida
também apresenta um dinamismo maior, com valores de crescimento de 54% para a Região Nordeste e 52% para o Brasil.Os valores
médios e o crescimento do PIB para as regiões semiáridas de cada estado e para o Semiárido Nordestino são mostrados na Tabela
(1).
Tabela 13 – Semiárido dos Estados Nordestinos e Semiárido Nordestino: PIB a preços constantes de 1999 (médias dos anos de 19992001 e 2011-2013) (R$1.000,00) e taxa de crescimento das médias.
REGIÕES

VALOR MÉDIO (1999-2001)

VALOR MÉDIO (2011-2013)

CRESCIMENTO

SA. ALAGOAS
SA. BAHIA
SA. CEARÁ
SA. PARAÍBA

1.383.230
10.996.531
7.499.473
3.724.734

2.427.402
18.817.597
13.243.123
6.377.797

75%
71%
77%
71%

358 Outraavaliação do FNE é feita por Junior, Silva e Resende (2007), que procuraram investigar a alocação dos fundos constitucionais de financiamento (FNE, FNO e FCO),
observando se os recursos desses fundos estão ou não se concentrando nos municípios que já são mais dinâmicos, e ainda se há concentrações dos empréstimos para
grupos de municípios. O resultado nesse caso apontou que os empréstimos dos fundos não estão se direcionando de forma prioritária para as localidades mais pobres,
indicando possivelmente um aumento na desigualdade intra-regional das regiões beneficiadas
359Os Subsetores (IBGE subsetor) são: EXTR MINERAL - Extrativa mineral; MIN NAO MET - Indústria de produtos minerais não metálicos; IND METALURG - Indústria
metalúrgica; IND MECANICA - Indústria mecânica; ELET E COMUN - Indústria do material elétrico e de comunicações; MAT TRANSP - Indústria do material de transporte;
MAD E MOBIL - Indústria da madeira e do mobiliário; PAPEL E GRAF - Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica; BOR FUM COUR - Indústria da borracha, fumo, couros,
peles, similares, indústria diversas; IND QUIMICA - Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria; IND TEXTIL - Indústria têxtil do vestuário e
artefatos de tecidos; IND CALCADOS - Indústria de calçados; ALIM E BEB – Indústriade produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico; SER UTIL PUB - Serviços industriais de
utilidade pública; CONSTR CIVIL - Construção civil; COM VAREJ - Comércio varejista; COM ATACAD -Comércio atacadista; INST FINANC - Instituições de crédito, seguros e
capitalização; ADM TEC PROF - Com e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnico; TRAN E COMUN - Transportes e comunicações; ALOJ COMUNIC Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação; MED ODON VET - Serviços médicos, odontológicos e veterinários; ENSINO – Ensino; ADM PUBLICA
- Administração pública direta e autárquica; AGRICULTURA - Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal. (www.bi.mte.gov.br)
360 A utilização de valores médios nesse trabalho ameniza o problema de ter ocorrido em algum município e ano algum valor de PIB, VAB da indústria ou número de
vínculos muito abaixo do normal (provocado por problema de seca, por exemplo). Este método foi seguido também para os repasses do FNE por uma questão de
uniformidade da análise.
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SA. PERNAMBUCO
5.903.031
11.565.519
SA. PIAUÍ
1.201.132
2.242.278
SA. RIO GRANDE DO NORTE
3.624.241
7.601.694
SA. SERGIPE
917.510
1.764.976
SEMIÁRIDO NORDESTINO
35.249.881
64.040.385
Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).
Nota: Semiárido (SA.).

96%
87%
110%
92%
82%

A partir da Tabela 1, é possível inferir que as regiões de semiárido dos estados, que cresceram acima da média do Semiárido
Nordestino, foram as de Sergipe (92%), Rio Grande do Norte (110%), Piauí (87%) e Pernambuco (96%). É possível afirmar que todas
as regiões semiáridas obtiveram crescimento considerável, com menor crescimento registrado de 71% para as regiões semiáridas da
Bahia e Paraíba.Na Tabela 2 são apresentados os valores médios e o crescimento do VAB da indústria para as regiões semiáridas de
cada estado e para o Semiárido Nordestino.
Tabela 2 – Semiárido dos Estados Nordestinos e Semiárido Nordestino: Valor Adicionado Bruto da Indústria a preços constantes de
1999 (médias dos anos de 1999-2001 e 2011-2013) (R$1.000,00) e taxa de crescimento das médias.
REGIÕES
VALOR MÉDIO (1999-2001)
VALOR MÉDIO (2011-2013)
SA. ALAGOAS
195.302
297.951
SA. BAHIA
1.964.068
2.714.523
SA. CEARÁ
1.492.120
2.102.885
SA. PARAÍBA
559.694
826.179
SA. PERNAMBUCO
935.950
1.539.982
SA. PIAUÍ
89.684
166.199
SA. RIO GRANDE DO NORTE
972.269
2.109.767
SA. SERGIPE
266.603
549.420
SEMIÁRIDO NORDESTINO
6.475.689
10.306.907
Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).
Nota: Semiárido (SA.).

CRESCIMENTO
53%
38%
41%
48%
65%
85%
117%
106%
59%

Da Tabela 2, pode-se verificar que as regiões de semiárido dos estados que cresceram acima da média do Semiárido Nordestino
foram exatamente as mesmas que na análise anterior do PIB: Sergipe (106%), Rio Grande do Norte (117%), Piauí (85%) e Pernambuco
(65%). Todas as regiões obtiveram crescimento real positivo, apesar do resultado mostrar uma maior desigualdade entre os valores
de crescimento na comparação com a análise do PIB, que apresenta uma maior homogeneidade. Enquanto o valor máximo aqui é o
doRio Grande do Norte (117%), o mínimo é o da Bahia (38%).
Mapa 2: Distribuição Espacial do PIB a preços constantes de 1999 (média dos anos de 1999-2001) no Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

Analisando agora a nível municipal o Produto Interno Bruto, foram calculados os valores do PIB para a média de (1999-2001) e outro
para a de (2011-2013). Os resultados para a primeira média estão ilustrados no mapa 2.
O resultado mostra que na média desses primeiros anos existia uma imensa desigualdade no resultado do PIB municipal. Quase
metade dos municípios do Semiárido Nordestino apresentaram resultado de até R$ 15.000.000, ao passo que somente 60 municípios
registram média acima de R$100.000.000. A distribuição espacial mostra áreas muito pobres como o sudeste do Piauí, enquanto
apresenta isoladas áreas mais ricas como a região de Petrolina-PE e Juazeiro-BA e proximidades. Os municípios mais ricos foram os
de Feira de Santana-BA (R$ 1.527.814.051), Campina Grande-PB (R$ 1.242.682.410), Mossoró-RN (R$ 755.811.680), Caruaru-PE (R$
723.237.595) e Vitória da Conquista-BA (R$ 710.939.546).
No mapa 3 se evidenciam os resultados para a média de (2011-2013):
Mapa 3: Distribuição Espacial do PIB a preços constantes de 1999 (média dos anos de 2011-2013) no Semiárido Nordestino.
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Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

A observação do Mapa 3 indica uma mudança importante na quantidade de municípios ao longo das faixas de renda consideradas
nos mapas. Por um lado, na faixa mais pobre que vai até R$15.000.000, logrou-se uma considerável redução no número de
municípios, saindo de 526 municípios na média de (1999-2001) para 333 na média de (2011-2013). Por outro lado, todas as demais
faixas de renda obtiveram acréscimo no número de municípios. Os cinco municípios mais ricos continuam sendo os mesmos que na
média anterior, são eles: Feira de Santana-BA (R$ 3.298.490.131), Campina Grande-PB (R$ 2.166.554.478), Mossoró-RN (R$
2.105.574.117), Caruaru-PE (R$ 1.635.063.921) e Vitória da Conquista-BA (R$ 1.545.162.701). Este resultado sugere uma melhora
geral no Semiárido Nordestino como um todo (evidencia que fica mais clara ao observar o crescimento das médias), apesar da
continuidade de áreas muito pobres (como o sudeste piauiense), o que evidencia a persistência de grande desigualdade de renda.
No que tange ao VAB da indústria dos municípios, foram também calculadas as médias de (1999-2001) e (2011-2013). Os resultados
da primeira média estão ilustrados no Mapa 4.
O resultado aqui evidencia que em termos de produto industrial, o Semiárido Nordestino apresenta também grande desigualdade,
assim como mostrado para o PIB. Um total de 802 municípios registraram VAB da indústria de até R$3.000.000, ao passo que somente
53 municípios registraram valores acima de R$20.000.000. Aqui também fica clara a presença de “ilhas” de localidades mais
desenvolvidas e de espaços de grande vazio. Os municípios com maiores VAB da Indústria foram: Paulo Afonso-BA (R$ 507.864.348),
Campina Grande-PB (R$ 298.984.213), Feira de Santana-BA (R$ 254.756.964), Sobral-CE (R$ 251.069.162) e Mossoró-RN (R$
231.341.728). Os resultados da média de (2011-2013) podem ser vistos no Mapa 5.
A variação na quantidade de municípios dentro das faixas de renda dessa vez revela um comportamento diferente. Verifica-se que
na primeira faixa de renda que vai até 800.000 reais o número de municípios aumentou, indo de 321 na média anterior, para 387 na
média atual. Além disso, se verifica um aumento no número de municípios nas duas faixas de renda mais altas, de R$ 20.000.000 a
R$ 100.000.000 e acima de R$ 100.000.000, passando de 53 para 81 municípios nas duas faixas. As demais faixas de renda mostram
reduções na quantidade de municípios. Este comportamento sugere que as atividades industriais podem estar se tornando mais
concentradas no Semiárido Nordestino (isto também fica mais claro quando observado o crescimento dos valores médios do VAB da
indústria). Os municípios com maiores VAB da Indústria para essa média foram: Feira de Santana-BA (R$ 698.183.616), Mossoró-RN
(R$ 651.780.978), Campina Grande-PB (R$ 498.328.927), Canindé de São Francisco-SE (R$ 389.976.005) e Caucaia-CE (R$
328.264.607).
Mapa 4: Distribuição Espacial do Valor Adicionado Bruto da Indústria a preços constantes de 1999 (média dos anos de 1999-2001)
no Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

Mapa 5: Distribuição Espacial do Valor Adicionado Bruto da Indústria a preços constantes de 1999 (média dos anos de 2011-2013)
no Semiárido Nordestino.

1164

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

No que diz respeito a taxa de crescimento dos valores médios do PIB dos municípios do Semiárido Nordestino, o mapa 6 ilustra esses
resultados. Estes mostram que 299 municípios registraram crescimento acima do observado para o Semiárido Nordestino como um
todo (82%). Ainda, 21 municípios registraram crescimento acima de 200%, sendo os maiores os de Parazinho-RN (1170%), ToritamaPE (397%), Sebastião Leal-PI (342%), Currais-PI (342%) e Baraúna-RN (334%). O cenário de melhora geral da situação de renda dos
municípios do Semiárido Nordestino é reforçado quando se constata que, com exceção de 14 municípios, todos os demais registraram
variação positiva dos valores médios do PIB a preços constantes. No entanto, similar ao resultado encontrado em Cavalcanti Junior
(2015), a análise da distribuição espacial desse crescimento mostra que não há uma uniformidade no dinamismo regional, mostrando
a existência de pequenos espaços de crescimento mais acelerado.
Mapa 6: Distribuição Espacial da Taxa de Crescimento do PIB a preços constantes de 1999 (médias dos anos 1999-2001 e 20112013)no Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

Mapa 7: Distribuição Espacial da Taxa de Crescimento do Valor Adicionado Bruto da Indústria a preços constantes de 1999 (médias
dos anos 1999-2001 e 2011-2013) no Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

O Mapa 7 mostra a distribuição espacial da taxa de crescimento dos valores médios do Valor Adicionado Bruto da indústria no
Semiárido Nordestino. Ao todo, 196 municípios registraram crescimento acima do observado para o Semiárido Nordestino como um
todo (59%). Além disso, 41 municípios obtiveram crescimento acima de 250%, os maiores foram: Parazinho-RN (10689%), Inhapi-AL
(2055%), Baraúna-RN (1642%), Sebastião Leal-PI (1624%) e Lagoa Nova-RN (1612%).Por outro lado, 578 municípios registraram
crescimento negativo das médias do VAB da indústria. De fato, a constatação de que pouco mais da metade dos municípios lograram
uma redução da produção de suas atividades industriais é um fato que chama atenção, reforçando a sugestão de que estas atividades
estejam se tornando mais concentradas no Semiárido Nordestino. Ainda, assim como na análise anterior, não há uniformidade no
dinamismo do setor industrial, ocorrendo diversas áreas de crescimento mais acelerado e outras em estado de estagnação.
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Analisando de forma conjunta o crescimento dos valores médios do PIB e do VAB da indústria no Semiárido Nordestino, no intuito
de procurar observar a influência do setor industrial sobre o crescimento dos municípios, se logrou inicialmente calcular o índice de
correlação entre esses dois grupos de dados (entendendo as limitações com relação a causalidade). O resultado é de uma correlação
positiva de 0,78, indicando uma forte correlação entre estes. Quando considerados somente os municípios que apresentaram
crescimento positivo do VAB da indústria, o índice de correlação se eleva para 0,83.
Para melhor assimilar a influência do setor industrial sobre o crescimento econômico no Semiárido Nordestino, se buscou separar os
municípios nos quais ambas as taxas de crescimento dos valores médios do PIB e do VAB da indústria foram maiores que 100%. Um
total de 80 municípios se encaixaram nesse grupo, e o índice de correlação de ambas variáveis nesse caso foi de 0,91, indicando agora
uma capacidade maior ainda que uma variável tem de poder explicar a outra (Mapa 8).
Mapa 8: Distribuição Espacial dos Municípios com ambas Taxas de Crescimento do PIB e do VAB da Indústria acima de 100% no
Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

4.1 Análise dos Municípios Dinâmicos
A distribuição espacial dos municípios do Semiárido Nordestino nos quais a taxa de crescimento do VAB da indústria foi acima de
200% e a taxa de crescimento do PIB foi acima de 100% pode ser evidenciada no Mapa 9.
Um total de 43 municípios se encaixaram nesse grupo, sendo o índice de correlação entre as taxas de crescimento de 0,93. Todos os
estados nordestinos com área de semiárido registraram algum município nesse grupo, sendo Rio Grande do Norte e Bahia os com o
maior número, respectivamente 13 e 9.
Observando para esses municípios dinâmicos o aumento no número de vínculos empregatícios entre os valores médios de (19992001) e (2011-2013) dos setores da indústria (dados pelo IBGE subsetor),foi possível elencar os prováveis principais setores
responsáveis pelo aumento da produção industrial em cada município. Para esta análise, é importante ter em mente que para
municípios de diferentes tamanhos no que diz respeito a sua produção industrial, um mesmoaumento na quantidade de vínculos
empregatícios em determinado setor pode se traduzir em diferentes resultados de crescimento das atividades industriais nos
municípios.
Dentre os resultados mais relevantes obtidos, é possível citar: no setor de Extrativa Mineral, os municípios de Jacobina-BA e BaraúnaRN, com pouco mais de 800 e 200 vínculos criados, respectivamente; no setor de Produtos Minerais não Metálicos o município de
Parelhas-RN, com a criação de aproximadamente 282 vínculos; para o setor de Madeira e Mobiliário o destaque ficou para o
município de Nossa Senhora da Glória-SE, com aproximadamente 254 vínculos criados; já para o setor de Borracha, Fumo e Couros
o município baiano de Ipirá-BA registrou criação média de aproximadamente 320 vínculos; com relação a Indústria Química, o setor
é disparado o mais dinâmico em Nossa Senhora das Dores-SE, com quase3000 vínculos criados; na indústria têxtil/confecções temse vários destaques importantes, entre eles os municípios pernambucanos de Toritama-PE (2284 vínculos criados), Taquaritinga do
Norte-PE (688 vínculos criados) e Santa Cruz do Capibaribe-PE (aproximadamente 3810 vínculos criados), além dos municípios de
Serra Negra do Norte-RN e Caetité-BA, com, respectivamente, 329 e 481 vínculos criados; o setor de calçados é outro com vários
destaques importantes, entre eles os municípios cearenses de Pentecoste-CE (aproximadamente 1376 vínculos criados) e
Uruburetama-CE (1039 vínculos criados), e os municípios baianos de Castro Alves-BA, Ipirá-BA e Santo Estêvão-BA, com
respectivamente aproximados488, 1231 e 3006 vínculos criados; no setor de Alimentos e Bebidas tem-se os municípios de CaturitéPB (aproximadamente 180 vínculos criados) e Nossa Senhora da Glória-SE (aproximadamente 181 vínculos criados);por fim, o setor
de Construção Civil também possui vários municípios relevantes, como Salgueiro-PE (3968 vínculos criados), Água Branca-AL
(aproximadamente 554 vínculos criados), e os municípios baianos de Ipirá-BA, Santo Estevão-BA e Tanhaçu-BA,
com,respectivamente,1180, 447 e 622 vínculos criados.
Mapa 9: Distribuição Espacial dos Municípios com Taxa de Crescimentodo VAB da Indústria acima de 200% e com Taxa de Crescimento
do PIB acima de 100% no Semiárido Nordestino.
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Fonte: Elaboração Própria com base em IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática

A Tabela 3 oferece uma visão geral dos principais setores dinâmicos relevantes em cada um dos 43 municípios considerados,
possibilitando assim uma abordagem individual para cada município:
Tabela 3 – Municípios Dinâmicos – Visão Geral dos Principais Setores Dinâmicos com Base no Aumento do Número de Vínculos
Empregatícios entre as Médias de (1999-2001) e (2011-2013) (com o respectivo número aproximado de vínculos criados entre
parênteses).
MUNICÍPIO
BOM JESUS-PI
CURIMATÁ-PI
CURRAIS-PI
FRONTEIRAS-PI
PAULISTANA-PI
SEBASTIÃO LEAL-PI
PENTECOSTE-CE
URUBURETAMA-CE
BARAÚNA-RN
BODÓ-RN
CARAÚBAS-RN
EQUADOR-RN
JARDIM DE PIRANHAS-RN

PRINCIPAIS SETORES DINÂMICOS
Construção Civil (153); Alimentos e Bebidas (29); e Produtos Minerais não Metálicos (29).
Extrativa Mineral (19).
Produtos Minerais não Metálicos (14).
Produtos Minerais não Metálicos (84); Indústria Metalúrgica (40); e Alimentos e Bebidas (46).
Construção Civil (335).
Construção Civil (20).
Indústria de Calçados (1376); e Borracha, Fumo e Couros (57).
Indústria de Calçados (1039).
Extrativa Mineral (216); Construção Civil (101); e Indústria Metalúrgica (87).
Extrativa Mineral (52); e Construção Civil (8).
Alimentos e Bebidas (113).
Extrativa Mineral (132).
Indústria Têxtil (209).
Extrativa Mineral (32); Indústria Química (67); Indústria Têxtil (28); Alimentos e Bebidas (58); e Construção
JOÃO CÂMARA-RN
Civil (61).
LAGOA NOVA-RN
Construção Civil (360).
PARAZINHO-RN
Produtos Minerais não Metálicos (78); e Construção Civil (61).
Extrativa Mineral (179); Produtos Minerais não Metálicos (282); Indústria Têxtil (100); Madeira e Mobiliário
PARELHAS-RN
(48); Alimentos e Bebidas (58); e Construção Civil (78).
PORTO DO MANGUE-RN
Extrativa Mineral (113).
SANTANA DO SERIDÓ-RN
Extrativa Mineral (83); Produtos Minerais não Metálicos (89); e Indústria Têxtil (17).
SÃO FERNANDO-RN
Indústria Química (36); Indústria Têxtil (46); e Construção Civil (36).
SERRA NEGRA DO NORTE-RN
Indústria Têxtil (329); e Construção Civil (47).
CATURITÉ-PB
Alimentos e Bebidas (180).
MARIZÓPOLIS-PB
Construção Civil (7).
PEDRA LAVRADA-PB
Extrativa Mineral (26); e Produtos Minerais não Metálicos (37).
TENÓRIO-PB
Extrativa Mineral (10).
SALGUEIRO-PE
Construção Civil (3968); Indústria Têxtil (40); e Produtos Minerais não Metálicos (62).
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE Indústria Têxtil (3810); Construção Civil (350); Alimentos e Bebidas (49); e Indústria do Papel e Gráfica (40).
TAQUARITINGA DO NORTE-PE
Indústria Têxtil (688); e Indústria Química (90).
TORITAMA-PE
Indústria Têxtil (2284); e Construção Civil (50).
ÁGUA BRANCA-AL
Construção Civil (554).
INHAPI-AL
Construção Civil (243).
NOSSA SENHORA APARECIDA-SE Indústria de Calçados (319).
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE Alimentos e Bebidas (181); Madeira e Mobiliário (255); e Construção Civil (66).
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE Indústria Química (2995); e Construção Civil (48).
BROTAS DE MACAÚBAS-BA
Extrativa Mineral (9).
CAETITÉ-BA
Indústria Têxtil (481); Extrativa Mineral (132); Produtos Minerais não Metálicos (182); e Construção Civil (48).
CASTRO ALVES-BA
Indústria de Calçados (488); Extrativa Mineral (121); e Alimentos e Bebidas (54).
IBICOARA-BA
Alimentos e Bebidas (110).
IPIRÁ-BA
Borracha, Fumo e Couros (320); Indústria de Calçados (1231); e Construção Civil (1180).
IRAQUARA-BA
Indústria Química (139).
Extrativa Mineral (828); Construção Civil (338); Indústria de Calçados (348); Produtos Minerais não Metálicos
JACOBINA-BA
(150); e Indústria Metalúrgica (69).
SANTO ESTÊVÃO-BA
Indústria de Calçados (3006); Construção Civil (447); e Indústria Química (43).
TANHAÇU-BA
Construção Civil (622).
Fonte: Elaboração Própria com base em MTE/RAIS.
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Dos segmentos industriais em destaque nos municípios mais dinâmicos é possível citar: o setor Têxtil/Confecções nos municípios
pernambucanos de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que integram o segundo maior polo de confecções do país 361; o segmento
de calçados em Pentecoste-CE, no qual está instalada a fábrica de calçados Paquetá, indústria responsável pela fabricação de 15 mil
pares diários de calçados362; o setor de Borracha, Fumo e Couros em Ipirá-BA, no qual a produção de couros se tornou destaque 363;
e o setor de Extrativa Mineral em Jacobina-BA e Castro Alves-BA, com importante extração de Ouro na primeira e quartzo e feldspato
na segunda364.
É interessante nesse momento refletir a maneira como se deu a iniciativa industrial em cada município no período. Localidades como
Bom Jesus-PI e Sebastião Leal-PI no Piauí são exemplos de municípios quese valeram de políticas de incentivo fiscal estadual,
recebendo a implantação de empreendimentos industriais nesses moldes365. Por outro lado, os municípios que aqui fazem partedo
polo de confecções do agreste pernambucano, são exemplos de como as potencialidades locais já existentes tornaram propícia a
continuidade de investimentos. Em ambos os casos, os recursos do FNE podem ter tido papel importantenofinanciamento desses
empreendimentos em algum momento.
Aprofundando, portanto, a discussão sobre a relação do setor industrial com o semiárido, a sessão seguinte traz uma análise dos
repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ao setor de indústria e agroindústria no Semiárido Nordestino.
Buscou-se dar um panorama geral do volume e de como os repasses vem sendo alocados dentre os municípios, além de buscar uma
associação entre o montante dos repasses nos anos verificados e o crescimento do setor industrial, de modo a servir como uma das
possíveis explicações para o crescimento industrial nos municípios mais dinâmicos.

5. ANÁLISE DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE)
Observando os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) de forma conjunta para os setores de Indústria
e Agroindústria no Semiárido Nordestino, o crescimento destes repasses para os valores médios de (1999-2001) e (2011-2013) a
preços constantes de 1999 foi de 2110%, passando de uma média de 16.864.014 para 372.776.337 reais. Esta primeira evidência
mostra o papel importante que esse fundo passou a desempenhar no financiamento de atividades industriais na região. Os valores
médios e o crescimento dos repasses para as regiões semiáridas de cada estado e para o Semiárido Nordestino são mostrados na
Tabela 4.
Tabela 4 – Semiárido dos Estados Nordestinos e Semiárido Nordestino: Valores repassados do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE) para os Setores de Indústria e Agroindústriaa preços constantes de 1999 (médias dos anos de 1999-2001 e 20112013) e taxa de crescimento das médias (R$1).
REGIÕES
VALOR MÉDIO (1999-2001)
VALOR MÉDIO (2011-2013)
SA. ALAGOAS
4.091.415
2.017.418
SA. BAHIA
2.288.613
56.110.979
SA. CEARÁ
3.762.839
158.878.640
SA. PARAÍBA
1.278.221
10.901.794
SA. PERNAMBUCO
3.329.735
49.510.527
SA. PIAUÍ
614.550
2.878.033
SA. RIO GRANDE DO NORTE
1.069.813
87.623.215
SA. SERGIPE
428.829
4.855.731
SEMIÁRIDO NORDESTINO
16.864.014
372.776.337
Fonte: Elaboração Própria com base em informações solicitadas ao Banco do Nordeste.
Nota: Semiárido (SA.).

CRESCIMENTO
-51%
2352%
4122%
753%
1387%
368%
8091%
1032%
2110%

Mapa 10: Distribuição Espacial dosValores Repassados do FNE para os Setores de Indústria e Agroindústria a preços constantes de
1999 (média dos anos de 1999-2001) (R$1) no Semiárido Nordestino.

361

Para mais informações: http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2016/04/16/noticiasjornaleconomia,3603679/confeccoes-um-exemplo-do-agrestepernambucano.shtml
362 Para mais informações: http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/13776-pentecoste-inaugura-nova-fabrica-de-calcados-com-apoio-da-adece
363 Para mais informações: http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2015/08/triangulo-do-couro-tem-samba-boiadeiro-e-economia-criativa.html
364 Para mais informações: http://noticiasmineracao.mining.com/2016/08/12/bahia-e-destaque-na-extracao-de-minerais/
365 Para mais informações: http://www.cri.pi.gov.br/noticia.php?id=87
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Fonte: Elaboração Própria com base em informações solicitadas ao Banco do Nordeste e IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

Atabela 4 mostra que as regiões semiáridas dos estados que tiveram crescimento dos valores repassados acima do Semiárido
Nordestino foram: Rio Grande do Norte (8091%), Ceará (4122%) e Bahia (2352%). A região semiárida do Ceará é de longe a região
que mais recebeu recursos (em valores reais) nos últimos anos estudados, tendo recebido na média de (2011-2013)
aproximadamente 43% de todos os recursos destinados ao Semiárido Nordestino 366. Como resultado negativo, destaca-se o
semiárido do estado de Alagoas, que andou na contramão da tendência da região como um todo, tendo tido um crescimento negativo
de -51%.
O aumento considerável no volume de recursos concedidos às áreas de indústria e agroindústria fica mais evidente na análise da
distribuição espacial desses recursos no Semiárido Nordestino. O Mapa 10 apresenta essa distribuição para os valores médios dos
anos de 1999-2001 (ao lado do mapa do VAB da indústria para os mesmos anos, para efeito de comparação).
Observando a distribuição espacial do FNE nesse primeiro momento, fica claro a escassez dos repasses do fundo aos setores
industriais, com enormes vazios e poucas localidades com volume significativo de transferências. Para essa primeira média, apenas
192 municípios registraram algum valor recebido para as áreas de indústria e agroindústria advindo do FNE. Dentre estes, apenas 4
lograram receber quantidade acima de R$ 1.000.000,00: Delmiro Gouveia-AL (R$ 2.660.793,00), Petrolina-PE (R$ 2.044.373,81),
Glória-BA (R$ 1.731.347,28) e Horizonte-CE (R$ 1.086.550,90).
Mapa 11: Distribuição Espacial dos Valores Repassados do FNE para os Setores de Indústria e Agroindústria a preços constantes de
1999 (média dos anos de 2011-2013) (R$1) no Semiárido Nordestino.

Fonte: Elaboração Própria com base em informações solicitadas ao Banco do Nordeste e IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).

A distribuição espacial para os valores médios de (2011-2013) encontra-se no Mapa 11 (mais uma vez com o respectivo mapa do VAB
da indústria ao lado, para efeito de comparação):
O aumento no número de localidades recebendo algum repasse do fundo agora é considerável, com a redução significativa de muitos
espaços vazios no mapa em questão.A comparação com a distribuição espacial do VAB da indústria permite observar que muitos dos
municípios que lograram aumento considerável no volume de transferências são aqueles que apresentaram os melhores
desempenhos de seus setores industriais na passagem de uma média para a outra.É possível desde já sugerir que o aumento da
importância do papel do FNE como financiador de projetos industriais no Semiárido Nordestino vêm contribuindo para o
desenvolvimento do setor industrial na região, assim como para o já mencionado aumento da concentração espacial do setor.
366

Esse resultado pode ser devido a uma maior influência exercida pelo Banco do Nordeste na região, cuja sede se encontra localizada em Fortaleza, capital do estado.
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No total são 505 o número de municípios com algum valor recebido do FNE, com 39 recebendo repasses acima de 1.000.000 reais,
onde os maiores foram: Baraúna-RN (R$ 67.253.828,97), Quixeré-CE (R$ 54.203.450,10), Caucaia-CE (R$ 42.815.042,86) e JuazeiroBA (R$ 16.510.588,04). Fica claro, como já mencionado, a importância que os repasses do FNE passaram a ter no fomento de
atividades industriais em muitas localidades do Semiárido Nordestino, fazendo com que esse fator deva ser considerado (e
posteriormente melhor investigado) como uma possível explicação para o crescimento industrial de muitos dos municípios mais
dinâmicos da região.
A partir da soma de todos os repasses do FNE para os setores de Indústria e Agroindústria realizadosde 1999 até 2013 no Semiárido
Nordestino, foi possível constatar que um total de 663 municípios registraram algum repasse no período. Além disso, 113 municípios
obtiveram valor médio anual acima de 100.000 reais e 41 acima de 500.000 reais. Dentre as localidades com valor médio anual
superior a 100.000 reais, apenas 18 não registraram variação positiva no crescimento do VAB da indústria entre as médias de (19992001) e (2011-2013), indicando resultado positivo do setor na maioria das localidades com bom volume de recursos.
Tabela 5 – 20 Maiores Municípios em termos de Total dos Repasses do FNE para os Setores de Indústria e Agroindústria nos anos de
1999 a 2013: Soma total repassada e Valor Médio dos repasses (R$1), e crescimento do VAB da Indústria (médias de 1999-2001 e
2011-2013)(a preços constantes de 1999).
SOMA TOTAL FNE
VALOR MÉDIO FNE
CRESCIMENTO VAB
INDÚSTRIA (1999-2013)
INDÚSTRIA (1999-2013)
INDÚSTRIA (99-01 E 11-13)
BARAÚNA-RN
202.468.175
13.497.878
1642%
SANTA QUITÉRIA-CE
196.506.052
13.100.403
-16%
CAUCAIA-CE
177.238.527
11.815.902
148%
QUIXERÉ-CE
163.299.063
10.886.604
172%
FEIRA DE SANTANA-BA
142.577.299
9.505.153
174%
HORIZONTE-CE
125.229.388
8.348.626
58%
GUAMARÉ-RN
111.978.728
7.465.249
-406%
ARACATI-CE
82.985.626
5.532.375
114%
CAMPINA GRANDE-PB
76.656.819
5.110.455
67%
SOBRAL-CE
73.877.262
4.925.151
22%
JUAZEIRO DO NORTE-CE
69.153.322
4.610.221
55%
BELO JARDIM-PE
64.633.449
4.308.897
126%
JUAZEIRO-BA
58.349.780
3.889.985
-17%
MOSSORÓ-RN
56.245.037
3.749.669
182%
BOM CONSELHO-PE
45.703.799
3.046.920
250%
GRAVATÁ-PE
45.522.991
3.034.866
88%
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE
44.692.079
2.979.472
256%
ITAPETINGA-BA
43.427.521
2.895.168
143%
CRATO-CE
43.190.724
2.879.382
34%
BARBALHA-CE
42.918.471
2.861.231
48%
Fonte: Elaboração Própria com base em informações solicitadas ao Banco do Nordeste e IBGE- SIDRA (Sistema IBGE de recuperação automática).
MUNICÍPIO

Da tabela 5 é possível perceber que a maioria dos municípios com repasses expressivos do FNE registraram crescimento positivo do
VAB da indústria. O maior destaque aqui é o município de Baraúna-RN, que além de registrar crescimento do setor industrial de
1642%, ainda foi a localidade que mais recebeu repasses, com um total de 202.468.175 reais. Outros 9 municípios também se
destacam por terem dobrado sua produção industrial, entre eles Nossa Senhora da Dores-SE, Bom Conselho-PE e Mossoró-RN.
Essa análise descritiva dos repasses do FNE aos setores da indústria no Semiárido Nordestino indica que essas transferências podem
estar contribuindo para o dinamismo do setor industrial em diversas localidades.Essa evidencia é clara ao observar que a maioria dos
municípios com maior volume de repasses possui crescimento positivo do setor industrial no período. Em uma análise como essa é
importante ter em mente determinadas limitações entre a relação de valores repassados e o crescimento do setor industrial no
período, como o tempo necessário para que as transferências influenciem no volume produzido pela indústria (a maturação dos
investimentos), o que pode diminuir o peso dos repasses nos anos mais recentes.
Por outro lado, tomando os 48 municípios dinâmicos já descritos e observando as transferências do FNE para esse grupo, utilizando
novamente os anos de 1999-2013, foi possível identificar os segmentos industriais com maior volume de aportes. O setor de Produtos
Minerais não Metálicos é, disparado,o que mais foi financiado dentro do grupo dos 48 municípios mais dinâmicos, com valor
repassado total a preços de 2016 de R$ 764.747.309,21. Esse setor nos municípios em questão responde pela fabricação de vidros
planos e de segurança, produtos cerâmicos não refratários, cimento, artefatos de gesso e dentre outros. Outros setores com grande
volume de financiamento foram: indústria de fabricação de álcool (R$ 164.267.916,57), indústria de alimentos e bebidas (R$
35.170.922,31), extrativa mineral (R$ 33.227.216,45) e indústria têxtil (R$ 31.791.710,83). Ainda que com baixo volume de
financiamentos, chama atenção alguns setores pouco usuais no Semiárido Nordestino, tais como: fabricação de painéis e letreiros
luminosos; fabricação de aparelhos, instrumentos e material fotográfico; e ainda fabricação de brinquedos e jogos recreativos.
Tabela 6– Municípios Dinâmicos em Destaque– Visão Geral dos Principais Setores Industriais Dinâmicos (com Base no Aumento do
Número de Vínculos Empregatícios) que obtiveram algum repasse do FNE entre os anos de 1999-2013 (com o respectivo valor total
repassado pelo FNE no período entre parênteses) (a preços constantes de 2016).
MUNICÍPIO
BOM JESUS-PI
CARAÚBAS-RN
EQUADOR-RN
JARDIM DE PIRANHAS-RN
JOÃO CÂMARA-RN

SETORES DINÂMICOS
Construção Civil (R$ 347.044,18); Alimentos e Bebidas (R$ 601.986,37); e Produtos Minerais não Metálicos (R$
968.037,10).
Alimentos e Bebidas (R$ 670.773,22).
Extrativa Mineral (R$ 137.483,77).
Indústria Têxtil (R$ 8.633.372,40).
Extrativa Mineral (R$ 5.675.131,22); Indústria Química (R$ 7.640.753,55); Alimentos e Bebidas(R$ 151.143,59).
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Produtos Minerais não Metálicos (R$ 3.894.706,94); Indústria Têxtil (R$ 729.578,92); Madeira e Mobiliário (R$
1.069.307,46); Alimentos e Bebidas (R$ 2.080.965,65).
PORTO DO MANGUE-RN
Extrativa Mineral (R$ 19.239.159,42).
Extrativa Mineral (R$ 2.312.639,40); Produtos Minerais não Metálicos (R$ 24.417,57); e Indústria Têxtil (R$
SANTANA DO SERIDÓ-RN
69.066,84).
SÃO FERNANDO-RN
Indústria Têxtil (R$ 194.878,84).
SERRA NEGRA DO NORTE-RN
Indústria Têxtil (R$ 1.670.966,61).
CATURITÉ-PB
Alimentos e Bebidas (R$ 1.123.735,65).
PEDRA LAVRADA-PB
Produtos Minerais não Metálicos (R$ 1.961.643,34).
SALGUEIRO-PE
Indústria Têxtil (R$ 471.140,40); e Produtos Minerais não Metálicos (R$ 524.686,03).
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE Indústria Têxtil (R$ 7.341.075,86); e Indústria do Papel e Gráfica (R$ 105.326,55).
TAQUARITINGA DO NORTE-PE
Indústria Têxtil (R$ 7.027.019,31); e Indústria Química (R$ 2.809.120,58).
TORITAMA-PE
Indústria Têxtil (R$ 3.449.908,39).
NOSSA SENHORA APARECIDA-SE Indústria de Calçados (R$ 771.902,67).
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE Alimentos e Bebidas (R$ 8.062.131,97); e Madeira e Mobiliário (R$ 1.135.879,40).
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE Indústria Química (R$ 355.606,81).
CAETITÉ-BA
Indústria Têxtil (R$ 1.054.623,81); Produtos Minerais não Metálicos (R$ 69.501,48).
IBICOARA-BA
Alimentos e Bebidas (R$ 18.455.537,20).
JACOBINA-BA
Extrativa Mineral (R$ 230.223,67); e Produtos Minerais não Metálicos (R$ 2.768.406,86).
Fonte: Elaboração Própria com base em informações solicitadas ao Banco do Nordeste.
PARELHAS-RN

Por último, a investigação dos subsetores industriais em destaque (advindos dos 48 municípios dinâmicos da análise anterior dos
vínculos empregatícios) que tiveram algum financiamento do FNE no período 1999-2013, tornou possível a construção da tabela 6.
Nesta tabela são evidenciados os municípios e setores em questão, contendo ainda o valor total repassado no período para cada
setor:
Vários setores importantes tiveram um bom volume de financiamento no período. O setor de indústria têxtil, por exemplo,teve um
bom volume de financiamentos nas cidades que fazem parte do polo têxtil e de confecções do agreste pernambucano (Santa Cruz
do Capibaribe-PE, Taquaritinga do Norte-PE e Toritama-PE), respondendo por aproximadamente R$ 17.818.003,56. Outro destaque
nesse setor foi o município de Jardim de Piranhas-RN, com financiamento de R$ 8.633.372,40. No setor de Alimentos e Bebidas
destacaram-se as cidades de Ibicoara-BA e Nossa Senhora da Glória-SE, que juntas tiveram financiamento de R$ 26.517.669,17. O
setor de Extrativa Mineral se destacou nos municípios potiguares de Porto do Mangue-RN (R$ 19.239.159,42) e João Câmara-RN (R$
5.675.131,22). Já o setor de Indústria Química foi destaque nos já citados municípios de Taquaritinga do Norte-PE(R$ 2.809.120,58)
e João Câmara-RN(R$ 7.640.753,55).
A evidência de que boa parte dos principais subsetores dinâmicos identificados na análise dos vínculos empregatícios receberam
financiamento do FNE revela a importância do fundo na promoção do dinamismo desses setores na região. Dessa forma, a
continuidade e a ampliação do volume de recursos do FNE podem vir a ser fundamentais para a implantação e a consolidação de
novas indústrias em diversas localidades no Semiárido, possibilitando a criação de emprego e renda e a melhora na qualidade de vida
de muitas pessoas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do trabalho mostram que o Semiárido Nordestino tem apresentado umcrescimento mais acelerado tanto do PIB como
do VAB da indústria frente à Região Nordeste e ao Brasil. Já a análise das regiões semiáridas de cada estado nordestino mostrou que
as áreas mais dinâmicas, tanto em termos do VAB industrial como do PIB, foram as de Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e
Pernambuco, tendo essas regiões obtido crescimento acima da média do Semiárido Nordestino em ambas as variáveis no período
analisado.
A análise do produto a nível municipal mostrou uma melhora geral na situação de renda dos municípios do semiárido, com apenas
14 municípios não registrando variação positiva dos valores médios do PIB. Além disso, um total de 299 municípios registraram
crescimento acima do observado para o Semiárido Nordestino. Ainda, ocorreu uma importante mudança dentre a quantidade de
municípios ao longo das faixas de renda consideradas na observação de um valor médio para o outro, com a redução significativa no
número de municípios na faixa mais pobre. No entanto, a desigualdade de renda permanece elevada, com a continuidade de áreas
muito pobres, e o dinamismo observado não se apresenta de maneira uniforme, mostrando a existência de pequenos espaços de
crescimento mais acelerado, ou seja, numa tendência de “desconcentração concentrada”.
Para a análise a nível municipal do setor industrial, se evidenciou um comportamento diferente. Se verifica um aumento no número
de municípios na faixa de renda mais pobre na comparação entre as médias do VAB da indústria de (1999-2001) e (2011-2013). Em
contrapartida, as duas faixas de renda mais elevadas também tiveram aumento no número de municípios, enquanto todas as demais
faixas mostraram redução nesse quantitativo. Apesar de ao todo 196 municípios registrarem crescimento acima do observado pelo
Semiárido Nordestino, um total de 578 municípios obtiveram crescimento negativo das médias do VAB da indústria. Essas
informações possibilitam indicar que as atividades industriais estejam se tornando mais concentradas no Semiárido. Porém, para
uma melhor constatação disso, são necessárias outras abordagens que utilizem outras metodologias mais adequadas para essa
finalidade.
A tentativa do trabalho de identificar os setores da indústria mais importantes nos municípios mais dinâmicos a partir do aumento
no número de vínculos empregatícios entre os valores médios de (1999-2001) e (2011-2013) mostrou vários resultados significativos.
Dentre eles, o setor de Indústria Têxtil/Confecções em Toritama-PE e Santa Cruz do Capibaribe-PE, o setor de Indústria de Calçados
em Santo Estêvão-BA e Pentecoste-CE e, o setor de Indústria Química em Nossa Senhora das Dores-SE.
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Os resultados da análise do FNE mostraram que os repasses de forma conjunta para os setores de Indústria e Agroindústria no
Semiárido Nordestino tiveram considerável aumento na comparação entre os valores médios de (1999-2001) e (2011-2013), com um
crescimento de 2110%. Essa constatação mostra a grande importância que o fundo passou a desempenhar no financiamento de
indústrias na região ao longo do período. A observação do crescimento dos recursos para as regiões semiáridas de cada estado
oferece uma visão geral de que locais as transferências estão sendo mais alocadas.Como principais exemplos, os estados doRio
Grande do Norte, Ceará e Bahia, que tiveram crescimento dos repasses acima do observado para o Semiárido Nordestino.
Ainda a respeito do FNE, a partir da soma de todos os repasses realizados de 1999 até 2013 foi possível constatar que um total de
663 municípios registraram algum repasse no período. Destes, 113 obtiveram valor médio anual acima de R$100.000,00 e, com
exceção de apenas 18, todos os municípios desse grupo registraram variação positiva no crescimento do VAB da indústria. Essedado
sugere que essas aplicações podem estar contribuindo para o dinamismo do setor industrial, principalmente nas localidades com
maior volume de recursos.
Do exposto pode-se concluir que as políticas públicas parecem contribuir, junto com potencialidades específicas dos municípios mais
dinâmicos, para o crescimento do semiárido, em que pese seu caráter concentrado em alguns subespaços. Para pesquisas futuras, a
indicação é da utilização de outras metodologias mais adequadas (algum exercício econométrico por exemplo) que possam afirmar
ou não a influência do FNE sobre o setor industrial no semiárido de forma mais precisa, mesmo que apenas em determinadas subregiões específicas. Além disso, como já citado, trabalhos que busquem outros métodos para confirmar a existência de concentração
de atividades industriais no semiárido e, por fim, a continuidade de trabalhos de análise descritiva como esse no futuro, para que
assim seja possível continuar acompanhando o desenvolvimento do setor industrial com o passar dos anos.
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RESUMO
Os municípios de baixa densidade apresentam uma realidade socioeconómica e dinâmicas territoriais penalizadoras, assumindo-se
a grande maioria como regiões em declínio ou fortemente em declínio. A trajetória negativa de sustentabilidade demográfica e
territorial com repercussões inestimadas requer uma reflexão por parte dos académicos e das autoridades nacionais para desenhar
estratégias e políticas capazes de inverter essa tendência mas adaptadas à especifidade de mais ou menos em declínio. Assim, o
objetivo deste artigo é definir uma classificação das regiões em declínio e crescimento para os municípios de baixa densidade
portugueses com base num conjunto de indicadores (Desenvolvimento Demográfico- Evolução da População, Desenvolvimento de
Pessoas Empregadas, Média da Taxa de Desemprego 20 anos, Desenvolvimento do Desemprego). Pretende-se assim identificar o
grupo de municípios que apresenta maior situação de risco, em Declínio e Fortemente em Declínio. O estudo envolve 159 concelhos
de Portugal continental com menos de 20.000 habitantes, à data dos censos de 2001.
Palavras-chave: Demografia; Municípios de baixa densidade; Sustentabilidade; Trajetórias

PORTUGUESE MUNICIPALITIES IN DECLINE AND SHARPLY IN DECLINE
ABSTRACT
The municipalities of low density feature a socio-economic and territorial dynamics punishing reality, assuming the vast majority as
regions declining or sharply declining. The negative trajectory of demographic and territorial sustainability with unestimated
consequences requires a reflection on the part of academics and national authorities to design strategies and policies capable of
reversing this trend but adapted to the specificity of more or less on the decline. Thus, the main purpose of this paper is to define a
classification of the regions in decline and growth for the low density Portuguese municipalities on the basis of a set of indicators
(demographic development-evolution of the population, development of persons employed, the 20 years average unemployment
rate, development of unemployment). It is intended to identify the Group of municipalities that are in a greater risk situation, i.e.
decline and sharply declining. The study involves 159 municipalities of Portugal with less than 20,000 inhabitants at the time of the
2001 censuses.
Keywords: Demography; Municipalities of low density; Sustainability; Trajectories

1. INTRODUÇÃO
As regiões em declínio constituem uma das preocupações da União Europeia (UE) e das suas políticas de coesão territorial, como se
pode verificar na European Spatial Development Perspective (1999), na Territorial Agenda of the EU Towards a More Competitive and
Sustainable Europe of Diverse Regions (2007), nos estudos realizados (U.E., 2008; U.E. 2013, entre outros) e de organismos da Europa
(Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) da Alemanha, 2013). Em Portugal,
salientam-se os estudos de Ferrão (2003) e de Carrilho (2008) sobre a realidade demográfica nacional e as suas trajetórias de
desenvolvimento. Por sua vez, também os Municípios de baixa densidade são uma preocupação das autoridades nacionais que
aprovaram em 2015 a Deliberação da CIC Portugal 2020 relativa a Classificação de Municípios de baixa densidade para aplicação de
medidas de diferenciação positiva dos territórios.
Os municípios de baixa densidade apresentam uma realidade socioeconómica e dinâmicas territoriais penalizadoras, assumindo-se,
na grande maioria, como regiões em declínio ou fortemente em declínio. As alterações demográficas e económicas decorrentes da
redução e migração da população para regiões do litoral e do abandono das atividades produtivas tradicionais colocaram em risco
estes municípios que vêem a sua sustentabilidade comprometida (Carrilho, 2008; Fernandes, et al. 2012; Braga, et al. 2013). A
trajetória negativa de sustentabilidade demográfica e territorial com repercussões inestimadas requer uma reflexão por parte dos
académicos e das autoridades nacionais para desenhar estratégias e políticas capazes de inverter essa tendência, mas que sejam
adaptadas às especifidades existentes e às trajetórias verificadas de declínio.
Face ao exposto, o objetivo deste estudo é definir uma classificação das regiões em declínio e crescimento para os municípios de
baixa densidade portugueses, no sentido de identificar grupos que apresentam maior situação de risco.
O estudo desenvolvido envolve 159367 concelhos de Portugal continental com menos de 20.000 habitantes, à data dos censos de
2001, com expressão geográfica em Portugal continental.
O estudo inicia com a definição dos indicadores para a classificação das regiões em declínio e crescimento e, posteriormente,
promove-se a sua aplicação aos municípios de baixa densidade Portugueses, procurando analisar e classificar o seu comportamento
e aferir resultados perante contextos e trajetórias demográficas evidenciadas.

367

E não 164 Municípios de baixa densidade, da classificação para efeitos de aplicação de medidas de discriminação positiva, no âmbito do Portugal 2020 da Deliberação
da CIC Portugal 2020.
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2. CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE BAIXA DENSIDADE PORTUGUESES EM DECLÍNIO E CRESCIMENTO
As regiões em declínio são uma das preocupações da União Europeia (UE) como se pode verificar nos estudos realizados (U.E., 2008;
U.E. 2013, entre outros) e de organismos da Europa (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development
(BBSR) da Alemanha, 2013) e do estudo de Bontje e Musterd (2012).
A análise às regiões em declínio é baseada em indicadores que refletem as estruturas demográficas e económicas, bem como as
tendências de desenvolvimento. A dimensão demográfica é representada pela evolução da população residente e do saldo
migratório. O mercado de trabalho baseia-se no desenvolvimento de pessoas ocupadas, a taxa de desemprego e sua tendência. Os
aspetos económicos são refletidos pelo poder de compra das famílias e sua evolução.
Assim, tendo por base os indicadores definidos pelo BBSR (2013) para a classificação das regiões em declínio e crescimento na Europa,
definiu-se para os municípios de baixa densidade Portugueses os indicadores constantes no Quadro 1 e de acordo com o indicador Desenvolvimento Demográfico-Evolução da População 20 anos (1991-2011) (em %) (indicador 1 de 4) e classificaram-se os municípios
em crescimento, com estabilidade, em declínio, fortemente em declínio e criticamente em declínio.
Assim foram considerados municípios em Crescimento os que apresentavam uma evolução da população (em termos de crescimento)
superior a 5% nos últimos 20 anos, um desenvolvimento de pessoas ocupadas positivo (rondando em média os 38%), a menor taxa
de desemprego em média (7,7%), embora com a maior tendência de aumento do número de pessoas no desemprego dos últimos 20
anos (mais que duplicou). Deste grupo fazem parte os 16 municípios constantes no Quadro 2. Os municípios com Estabilidade
classificam-se por apresentar uma evolução da população entre 0% e 5%, um desenvolvimento de pessoas ocupadas ainda positivo
(até 9%), com uma taxa de desemprego em média de 9% e com uma tendência elevada para o número de pessoas no desemprego
os últimos 20 anos. Apenas fazem parte deste grupo 10 municípios.
Quadro 25: Dados-Chave dos Municípios de Baixa Densidade Portugueses em Declínio e Crescimento
Indicador

Crescimento

Estabilidade

Declínio

Fortemente em
Declínio

Criticamente em
Declínio

Desenvolvimento Demográfico -Evolução
da População 20 anos (1991-2011) (em %)

>5%
(mé= 25,4%)

De 0% a 5%
(mé=1,6%)

De -9,9% a -0,1%
(mé=-6%)

De -10% a -20%
(mé=-15,5%)

37,5

8,50%

-4,10%

-16,50%

> -20%
(mé=25,2%)
-24%
(média dos
concelhos)

7,70%

9,00%

9,00%

9,30%

9%

215,10%

143,50%

96%

101,40%

70%

Desenvolvimento de Pessoas empregadas
20 anos (1991-2011) (em %)
Média da Taxa de Desemprego 20 anos
(1991-2011)
Desenvolvimento do Desemprego 20 anos
1991-2011 (em %)
Fonte: Elaboração própria

Relativamente aos municípios em Declínio, estes registaram uma perda de população que vai até aos -10% (exclusive), acompanhados
pela redução de pessoas ocupadas (rondando em média os - 4%, por elevada taxa de desemprego em média elevada (9%) e com
aumento do número de pessoas desempregadas nos últimos 20 anos (crescimento de 96%). O grupo de municípios em declínio é
constituído por 35 municípios.
Os municípios Fortemente em Declínio registaram uma perda da população (entre -10% a -20%) nos últimos 20 anos, acompanhada
por forte redução de pessoas ocupadas (-7%), pela maior taxa de desemprego (média) dos últimos 20 anos e por aumento significativo
do número de pessoas desempregadas nos últimos 20 anos (crescimento de 100%).
Quanto aos municípios classificados como Criticamente em Declínio, estes sofreram, nos últimos 20 anos, elevadas perdas de
população, superiores a -20%, elevadas perdas de pessoas empregadas ou ocupadas (cerca de -24%), acompanhadas por taxa de
desemprego elevada (9%), embora com o menor valor registado do número de pessoas desempregadas nos últimos 20 anos,
precisamente como resultado de deixarem de pertencer a esses territórios (municípios), pois a redução da população é muito
elevada.
Quadro 26: Municípios de Baixa Densidade Portugueses em Declínio e Crescimento
Crescimento
Nº de Municípios =16

Estabilidade
Nº de Municípios =10

Murtosa
Grândola
Amares
Miranda do Corvo
Vendas Novas
Sines
Batalha
Vila Nova de Poiares
Aljezur
Lousã
Condeixa-a-Nova
Vila Real de Santo
António
Sobral de Monte Agraço
Arruda dos Vinhos
São Brás de Alportel
Alcochete

Castro Marim
Castelo de Paiva
Vila Nova de Cerveira
Cabeceiras de Basto
Campo Maior
Bombarral
Caminha
Viana do Alentejo
Óbidos Cadaval

Declínio
Nº de
Municípios =35
Mortágua
Redondo
Ponte da Barca
Penacova
Cuba
Borba
Monforte
Vila do Bispo
Barrancos
Arraiolos
Tábua
Belmonte
Alcácer do Sal
Celorico de Basto
Sátão
Ansião
Mira
Vila Viçosa
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Fortemente em Declínio
Nº de Municípios =55
Fornos de Algodres
Góis
Mesão Frio
Sernancelhe
Murça
Gouveia
Chamusca
Aguiar da Beira
São João da Pesqueira
Vieira do Minho
Marvão
Alandroal
Manteigas
Vila Nova de Foz Côa
Moimenta da Beira
Avis
Resende
Macedo de Cavaleiros

Criticamente em Declínio
Nº de
Municípios =43
Alcoutim
Montalegre
Carrazeda de Ansiães
Gavião
Meda
Penamacor
Vinhais
Vila Velha de Ródão
Idanha-a-Nova
Armamar
Boticas
Castanheira de Pêra
Almeida
Alijó
Mação
Vimioso
Oleiros
Valpaços
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Vila de Rei
Valença
Vila Nova da Barquinha
Alcanena
Estremoz
Santa Comba Dão
Constância
Nelas
Montemor-o-Novo
Castro Verde
Ponte de Sor
Vidigueira
Reguengos de Monsaraz
Alvito
Oliveira de Frades
Nazaré
Alpiarça

Mourão
Alter do Chão
Tarouca
Coruche
Melgaço
São Pedro do Sul
Ferreira do Alentejo
Monchique
Sabrosa
Vila Nova de Paiva
Castro Daire
Ourique
Vouzela
Castelo de Vide
Sousel
Pedrógão Grande
Almodôvar
Ferreira do Zêzere
Fronteira
Miranda do Douro
Trancoso
Penela
Arganil
Cinfães
Celorico da Beira
Penalva do Castelo
Arronches
Portel
Sertã
Monção
Paredes de Coura
Sardoal
Golegã
Moura
Carregal do Sal
Sever do Vouga
Serpa

Sabugal
Santa Marta de
Penaguião
Vila Flor
Crato
Proença-a-Nova
Alfândega da Fé
Pinhel
Vila Pouca de Aguiar
Ribeira de Pena
Mértola
Freixo de Espada à Cinta
Terras de Bouro
Figueiró dos Vinhos
Figueira de Castelo
Rodrigo
Mora
Mondim de Basto
Mogadouro
Nisa
Torre de Moncorvo
Pampilhosa da Serra
Penedono
Alvaiázere
Peso da Régua
Aljustrel
Tabuaço

Fonte: Elaboração Própria

Resumindo, verifica-se que as tendências de desenvolvimento e declínio das regiões são refletidos pelas taxas de desemprego (Figura
1). Com a tendência de crescimento, a taxa média de desemprego das regiões tende a diminuir. No período de 1991-2011 foi superior
a 8,5 % nas regiões em declínio demográfico, embora muito elevada 9,0% nas regiões estáveis. O grupo de regiões criticamente em
declínio demográfico reflete a maior taxa de desemprego (se excluirmos as regiões com estabilidade).
Numa abordagem em contexto geográfico, ficam patentes as assimetrias locativas, expressas no crescimento associado a áreas
litorais e próximas a centros urbanos de maior dimensão e, em contrapartida, os municípios do interior, em particular os de
especificidade territorial de fronteira ou de montanha, a registarem um comportamento de criticamente em declínio. Constata-se
um crescimento em 10% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, cuja localização é litoral ou próxima de áreas urbanas
dinâmicas, e a 83% dos municípios em declínio, estando 32% desses municípios num processo crítico de declínio, com consequentes
implicações na sua sustentabilidade económica e social.
Saliente-se ainda que, em 2011, dos 1 476 817 habitantes que residiam em regiões de baixa densidade, 77% residem nas regiões que
se encontram em declínio: 24% residem em regiões em declínio, 32% em regiões em forte declínio e 21% em regiões criticamente
em declínio. Além disso, dos 159 municípios apenas 16% deles não se encontram com tendência de declínio, verificando-se que 35%
e 27% deles se encontram em forte declínio e criticamente em declínio, respetivamente.
As tendências dos municípios de baixa densidade podem ser observadas pela análise do cruzamento de indicadores que refletem as
estruturas demográficas (Evolução da População 20 anos (1991-2011) (em %)) e a evolução do mercado de trabalho através do estudo
do desenvolvimento de pessoas ocupadas, do desenvolvimento da taxa de desemprego e da tendência do número de pessoas
desempregadas nos últimos 20 anos (Figuras 2, 3 e 4). Podem também ser complementadas pelo cruzamento de indicadores que
refletem as estruturas demográficas (Evolução da População 20 anos (1991-2011) (em %)) e a evolução do saldo migratório (Figura
5) e pelos aspetos económicos, refletidos pelo poder de compra das famílias e sua tendência (Figura 6).
Analisando a Figura 2 verifica-se que a grande maioria dos municípios está situada nos quadrantes caracterizados por redução da
população (de -25% a 0%) nos últimos 20 anos conjugada por tendência regressiva do número de pessoas ocupadas (até menos 50%).
Com tendência positiva sobressaem apenas alguns municípios como Alcochete, São Brás de Alportel, Condeixa-a-Nova, Sobral de
Monte Agraço, Arruda dos Vinhos.
Relativamente ao cruzamento da evolução demográfica com o desenvolvimento da taxa do desemprego (Figura 3), realce-se que a
grande maioria dos municípios apresentam taxas de desemprego superiores a 10%, atingindo alguns deles 15% e mesmo próximo
dos 20%, como é o caso de Serpa. Estes resultados negativos em termos de desemprego são ainda reforçados com a tendência
regressiva e fortemente regressiva da evolução do número de pessoas desempregadas nos últimos 20 anos (Figura 4), que em muitos
dos municípios duplicou ou até quadruplicou como é o caso dos municípios de Belmonte, Batalha e Vila Real de Santo António.
É certo que a grande maioria destes municípios assistiu ao esvaziamento das populações pela via da migração para outras localidades
e poucos são os municípios que viram a sua migração líquida positiva nos últimos 20 anos (Figura 5), veja-se por exemplo: Alcochete,

1175

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
Vila Real de Santo António, Arruda dos Vinhos e Condeixa, que apresentam valores favoráveis nas duas variáveis demográficas.
Todavia, deve salientar-se que a grande maioria dos municípios apresentam situações francamente preocupantes, com evolução
média da migração líquida a chegar aos menos 200 habitantes.
Analisando o Figura 6, verifica-se que, em termos de poder de compra, a grande maioria destes municípios tem um poder de compra
muito aquém da média nacional (entre 60% e 80%) evidenciando também a falta de condições económicas para poderem alcançar
alguma sustentabilidade. Certo é que estão marcadamente condenados a declínio sem grandes possibilidades de contrariar as suas
tendências fortemente depressivas e regressivas.
Figura 3: Repartição da Taxa de Desemprego pelas Regiões em Declínio e Crescimento

Figura 4: Cruzamento do Desenvolvimento Demográfico com Evolução de Pessoas Empregadas nos últimos 20 anos

Figura 5: Cruzamento do Desenvolvimento Demográfico com Evolução média da Taxa de Desemprego nos últimos 20 anos
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Figura 4: Cruzamento do Desenvolvimento Demográfico com Evolução do Número de Pessoas Desempregadas nos últimos 20 anos

Figura 5: Cruzamento do Desenvolvimento Demográfico com Migração Líquida nos últimos 20 anos
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Figura 6: Cruzamento do Desenvolvimento Demográfico com Poder de Compra em 2011

3. CONCLUSÕES
Tendo em conta o indicador Desenvolvimento Demográfico-Evolução da População 20 anos (1991-2011) (em %), os municípios de
baixa densidade Portugueses foram classificados em municípios em crescimento, com estabilidade, em declínio, fortemente em
declínio e criticamente em declínio.
Os municípios em crescimento são os que apresentavam uma evolução da população (em termos de crescimento) superior a 5% no
período em análise (1991-2011) e fazem parte deste grupo 16 municípios dos 159 em análise. Os municípios com estabilidade
apresentam uma evolução da população entre 0% e 5% e fazem parte deste grupo apenas 10 municípios. Relativamente aos
municípios em declínio, estes registaram uma perda de população que vai até ao -10% (exclusive) e 35 municípios dos 159 em análise.
Os municípios fortemente em declínio registaram uma perda da população (entre -10% a -20%) e os municípios classificados como
criticamente em declínio, sofreram elevadas perdas de população, superiores a -20%. Os grupos classificados por fortemente em
declínio e criticamente em declínio, são constituídos por 55 e 43 municípios, respetivamente, e são os que merecem uma maior
preocupação por duas razões: primeiro por integrarem cerca de 2/3 dos municípios de baixa densidade, e segundo por as condições
de reversão desta situação serem profundamente críticas e quase impossíveis de alcançar, levando a uma preocupante tendência de
condenação ao desaparecimento.
Dos resultados obtidos e dos padrões de localização, verifica-se uma tendência de declínio em mais de 80% destes municípios, com
uma clara incidência destes em áreas de especificidade territorial e com constrangimentos estruturais, nomeadamente nos
municípios do interior de Portugal e destes com maior veemência nos de fronteira ou montanha.
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Deve-se ainda salientar que a grande maioria dos municípios apresentam situações francamente preocupantes, com evolução média
da migração líquida a chegar aos menos 200 habitantes. Em termos de poder de compra, a grande maioria destes municípios tem
um poder de compra muito aquém da média nacional (entre 60% e 80%) evidenciando também a falta de condições económicas
para poderem alcançar alguma sustentabilidade. Certo é que estão marcadamente condenados a declínio sem grandes possibilidades
de contrariar as suas tendências fortemente depressivas e regressivas.
Estas situações requerem o desenho de políticas públicas capazes de promover a atração, a qualificação e competitividade destes
territórios, pois caso contrário a grande maioria deles tenderá para uma profunda desarticulação, um total despovoamento e um
processo irreversível de desaparecimento.
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RESUMO
O presente artigo propõe-se conhecer os efeitos dos incentivos do Estado à comunicação social de âmbito regional e local,
enquadrados nas novas atribuições das CCDR, em termos da dinâmica dos órgãos de comunicação de social, mas também no
desenvolvimento e sustentabilidade do território da Região Centro de Portugal. A intervenção do Estado surge da necessidade de os
órgãos de comunicação social (publicações e rádios) se adaptarem à evolução verificada no setor, o online e o digital, criando novas
oportunidades, novos modelos de negócio e a sustentabilidade das empresas. A convergência dos meios de comunicação para o
digital, a literacia, a educação, a inclusão, a parceria e o caráter intermunicipal estão também subjacentes na reforma introduzida
nos regimes analisados. São analisados os órgãos de comunicação social com registo na Entidade Reguladora para a Comunicação
Social (ERC) e a aplicação dos regimes de incentivo à leitura de publicações periódicas e dos incentivos (diretos) à comunicação social.
O incentivo à leitura de publicações periódicas consiste na comparticipação pelo Estado Português dos custos de expedição postal
de publicações periódicas suportadas pelos assinantes residentes em território nacional ou em território estrangeiro, mediante o seu
pagamento aos operadores postais, em regime de avença, incluindo a majoração em função do PIB (Produto Interno Bruto) e da
baixa densidade populacional. Os incentivos à comunicação social, diretos, preveem a atribuição de apoios nas tipologias: à
modernização tecnológica, ao desenvolvimento digital, à acessibilidade à comunicação social, ao desenvolvimento de parcerias
estratégicas e à literacia e educação para a comunicação social.
Palavras-chave: Baixa densidade; Comunicação Social; Desenvolvimento Regional; Estado; Região Centro

LOW DENSITY AND CULTURE. THE INCENTIVES OF THE STATE TO REGIONAL AND LOCAL MEDIA IN THE CENTRAL REGION
(PORTUGAL).
ABSTRACT
This article intends to expose the effects of the State's incentives to the regional and local media, within the new attributions of
CCDRC, in terms of media dynamic but also in the development and sustainability of Portugal Central Region territory. The State’s
intervention comes from the media (press and radios) need to adapt to its sector developments, online and digital, creating new
opportunities, new business models and companies sustainability. The convergence of media to digital, literacy, education, inclusion,
partnership and inter-municipal shape are also included on the reform occurred on those analyzed regimes. This analyze is made on
media with registration in the Regulatory Entity for Social Communication (ERC) and based on the application of incentives to increase
press readers and also direct incentives to the media. The incentives to read periodical publications consists of Portugal Government
reimbursing the postal shipping costs supported by subscribers living in Portugal or abroad, payments that are made directly to the
postal operators, on a contractual basis, and with values based on each area GDP (Gross Domestic Product) and population density.
Direct media incentives foresee support in the following typologies: technological modernization, digital development, accessibility
to social communication, development of strategic partnerships and literacy and media education.
Keywords: Central Region (Portugal); Low density; Media; Regional development; State;

1. INTRODUÇÃO
As políticas públicas têm procurado a articulação e integração de iniciativas ou programas de vários setores e a promoção de uma
maior racionalidade subjacente à actividade e à realização de despesa política e o acompanhamento da sua evolução e
territorialização.
Nos últimos vinte anos, em particular no âmbito dos Quadros Comunitários, são inúmeros os instrumentos e as iniciativas que visaram
a diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade (e.g. Ações Integradas de Base Territorial - AIBT, Programa de Valorização
Económica de Recursos Endógenos - PROVERE, Sistema de Incentivos SIALM, Si para Sistemas de Incentivos às empresas localizadas
em territórios de baixa densidade, Desenvolvimento Local de Base Comunitário - DLBC).
A comunicação social de âmbito regional e local apresentava algumas debilidades, designadamente na utilização do “ciberespaço
para investigar, produzir e, sobretudo, difundir conteúdos jornalísticos referentes a um determinado território e/ou comunidade”
(Jerónimo, 2015).
Tornava-se então necessário reforçar os mecanismos de apoio e a revisão dos normativos existentes. A intervenção do Estado surge
da necessidade de os órgãos de comunicação social (publicações periódicas e rádios) se adaptarem à evolução verificada no setor, o
online e o digital, criando novas oportunidades, novos modelos de negócio e a sustentabilidade das empresas. A convergência dos
meios de comunicação para o digital, a literacia, a educação, a inclusão, a parceria e o caráter intermunicipal estão também
subjacentes na reforma introduzida nos regimes analisados de seguinda.
Os novos regimes de apoio diretos e indiretos (incentivo à leitura) aos órgãos de comunicação social regional e local, procuram
também, dentro de um quadro regional, através da atribuição das competências às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR), aproximar a gestão aos agentes económicos interessados e às populações.
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O presente artigo propõe-se conhecer os efeitos dos incentivos do Estado à comunicação social de âmbito regional e local,
enquadrados nas novas atribuições das CCDR, em termos da dinâmica dos órgãos de comunicação de social, mas também no
desenvolvimento e sustentabilidade do território da Região Centro de Portugal. São analisados os órgãos de comunicação social com
registo na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e a aplicação dos regimes de incentivo à leitura de publicações
periódicas e dos incentivos (diretos) à comunicação social.

2. BAIXA DENSIDADE E CULTURA
As políticas públicas têm considerado a baixa densidade em termos de diferenciação positiva dos territórios. Todavia, os critérios e
os indicadores subjacentes à sua definição e delimitação têm variado, tornando difícil a articulação das políticas e a coerência
territorial. Não existe uma classificação legal única de baixa densidade. Por exemplo, no Portugal 2020, a Comissão Interministerial
de Coordenação (CIC) classifica, em 2015 os municípios de baixa densidade e ponderando a existência de freguesias de baixa
densidade (Figura 1), utilizando uma abordagem multicritério que considera a densidade populacional, a demografia, o povoamento,
as características físicas do território e as características socioeconómicas e as acessibilidades. Já os Incentivos do Estado à
Comunicação Social (artigo 4.º B, Decreto-Lei n.º 98/2007, de 2 de abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 22/2015, de 6 de
fevereiro) prevêem majoração para os territórios com um índice PIB per capita regional inferior a 75% da média do PIB nacional ou
territórios de baixa densidade os de nível de NUTS III com menos de 100 habitantes por Km2.
A cultura tem vindo a assumir, desde 2000, uma importância crescente na definição e implementação de políticas públicas em
Portugal. O potencial da cultura (património cultural e turísticos e as indústrias culturais e criativas - ICC), sobretudo para os territórios
de baixa densidade, tem sido destacado nas estratégias municipais para acrescentar valor económico e social. Sacco (2011)
estabelece um modelo sobre esta ligação entre a cultura e a economia, destacando a importância da cultura para coesão e identidade
dos territórios.
A política pública deve adaptar-se à integração e interdependência entre a comunicação social (regional e local), as indústrias
culturais e criativas, a cultura e a sociedade, aqui entendida como a população ou os “consumidores da própria cultura”.
A título de exemplo, as autarquias locais desempenham um papel relevante enquanto promotores e dinamizadores da atividade
cultural e criativa. As despesas das câmaras municipais em atividades culturais e criativas foram de 392 milhões de euros em 2015,
refletindo um aumento de 11% face a 2014. Em termos regionais, destacaram-se o Alentejo, o Algarve e o Centro, com 73,1 euros,
48,5 euros e 46,3 euros per capita, respetivamente. Em termos municipais, destacam-se nove municípios (Figura 2) com um valor
superior a 200 euros per capita: Mora (519), Viana do Alentejo (443), Elvas (335), Idanha-a-Nova (308), Alfândega da Fé (289), Vila
Velha de Ródão (246), Alter do Chão (229), Almodôvar (228) e Castro Marim (212). No sentido oposto, 12 municípios apresentavam
menos de 10 euros per capita de despesa em atividades culturais e criativas: Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Gondomar,
Paredes, Vila Nova de Gaia, Ribeira Brava, Marco de Canaveses, Vizela, Paços de Ferreira, Santa Cruz e Castelo de Paiva. Na análise
de séries mais longas, verifica-se uma diminuição das despesas nos dois anos seguintes às eleições autárquicas (ICS, FLUP e CIES,
2014).

Figura 1: Baixa densidade, Comissão Interministerial de
Coordenação (CIC) do Portugal 2020, 2015.

Figura 2: Despesas per capita em atividades culturais e criativas
das autarquias, 2015.

3. COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAL E LOCAL: ENQUADRAMENTO
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Analisa-se de seguida as publicações periódicas e os operadores radiofónicos, na medida em que são os principais beneficiários dos
dois regimes de incentivos à comunicação social regional e local (incentivo à leitura de publicações periódicas e os incentivos “diretos”
do Estado).
De acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em julho de 2016, existiam em Portugal 1929 publicações
periódicas registadas. Quanto à classificação das publicações, em termos do seu conteúdo, 47,6% eram de informação especializada,
46,7% de informação geral e 5,7% de conteúdo doutrinário. As publicações podem adicionalmente ser classificadas em termos do
âmbito geográfico, sendo que 58,1% das publicações são nacionais, 41,6% regionais e 0,1% destinadas às comunidades portuguesas
no estrangeiro.
Relativamente a 2015, verificou-se em Portugal uma diminuição de 7,2% no total das publicações registadas e de 7,5% nas de âmbito
regional. Na Região Centro, a diminuição foi superior à média nacional (-8,3%). A diminuição poderá estar relacionada com as
dificuldades sentidas pela comunicação social, designadamente com a redução de custos e, mesmo, com o encerramento das
publicações.
Em termos da localização da sede das publicações periódicas, 96% das publicações periódicas (1852 publicações) estavam localizadas
no continente. Quanto ao total de todas as publicações registadas, destacam-se três regiões (NUTS II): Área Metropolitana de Lisboa,
Norte e Centro, respetivamente, com 918, 458 e 330 publicações periódicas (Quadro 1).
Quadro 1: Publicações periódicas e operadores radiofónicos registados na ERC, por região (NUTS II).
Operadores
Radiofónicos

Publicações Periódicas
Região (NUTS II)

Total Regional Total Regional

Total

Regional

2016

2015
Variação 2015-2016
N.º
%
Portugal
1.929
807 2.078
872
-7,2
-7,5
Continente
1.852
750 2.002
813
-7,5
-7,7
Norte
458
281
470
291
-2,6
-3,4
Centro
330
244
360
266
-8,3
-8,3
AM de Lisboa
918
113 1.017
136
-9,7
-16,9
Alentejo
86
66
92
70
-6,5
-5,7
Algarve
60
46
63
50
-4,8
-8,0
RA dos Açores
52
41
52
41
0,0
0,0
RA da Madeira
25
16
24
18
4,2
-11,1
Fonte: ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social).

Total Generalistas
2016
N.º
332
295
88
81
69
42
15
21
16

254
219
68
73
26
39
13
20
15

No entanto, se considerarmos apenas as publicações de âmbito regional, destacavam-se as regiões Norte (37,4%), Centro (32,5%) e
Área Metropolitana de Lisboa (15,0%), ou seja, evidenciando a concentração em Lisboa de grande número de publicações
classificadas como especializadas. Com mais de 10 publicações periódicas de âmbito regional registadas na ERC, destacavam-se nove
municípios (Figura 3): Lisboa (45), Coimbra (29), Porto (19), Viseu (17), Braga (16), Viana do Castelo (15), Guimarães (14), Leiria (14)
e Sintra (11).
Em termos dos operadores de radiodifusão, em 2016, existiam 332 operadores radiofónicos em Portugal, sendo 254 com
programação do tipo generalista. A Região Centro representava cerca de 24% dos operadores totais e 29% dos operadores
generalistas, de Portugal. Os municípios que se destacavam com mais operadores radiofónicos licenciados (Figura 4) eram: Lisboa
(9), Évora (5), Viana do Castelo (3), Paredes (3), Tomar (3) e Águeda (3).
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Fonte: Elaborado a partir da ERC
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Figura 3: Publicações periódicas de âmbito regional registadas
na ERC, 2016.
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Figura 4: Operadores radiofónicos generalistas licenciados pela
ERC, 2016.

Todavia, a análise dos registos das publicações periódicas e dos operadores radiofónicos licenciados pela ERC não traduz o dinamismo
e a realidade do setor. Um grande número das publicações e dos operadores não se encontram em atividade ou apresentam longos
períodos de inatividade.
Como complemento, a partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), do Instituto Nacional de Estatística (INE), de 2014,
selecionámos os dados relativos às empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e resultado líquido, de algumas CAE
(Classificação de Atividade Económica), dos domínios livros e imprensa e do audiovisual e multimédia, relacionados com as funções
de produção, edição, distribuição e comércio (Quadro 2).
Em Portugal, a produção, edição, distribuição e comércio, de livros, imprensa, audiovisual e multimédia eram desenvolvidas por 6852
empresas, com 19 mil pessoas ao serviço e com 1777 milhões de euros de volume de negócios, sendo todavia os resultados líquidos
negativos. Este conjunto de classes de CAE apesar de representar apenas 13,5% das indústrias culturais e criativas 368, destacavam-se
no volume de negócios, com cerca de 40% das ICC.
Quadro 2: Comunicação social: empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e resultado líquido, em Portugal e na Região Centro
(2014)
Portugal
CAE

Designação
Empresas

Região Centro

Pessoal ao Volume de Resultado
Empresas
serviço
negócios
liquido

N.º
4761
4762
5811
5813
5814

Comércio a retalho de livros em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de jornais, revistas e
artigos de papelaria, em
estabelecimentos especializados
Edição de livros
Edição de jornais
Edição de revistas e de outras
publicações periódicas

6010 Atividades de radiodifusão
6391 Atividades de agências de notícias

1000 Euros

Pessoal ao
serviço

Volume de
negócios

N.º

Resultado
liquido

1000 Euros

636

1882

138.236

-1.048

147

376

28.166

-406

4.723

8.046

734.443

13.151

889

1.514

134.627

3.117

423
304

2274
3246

354.118
237.316

3.821
-31.540

41
83

145
398

10.084
12.958

-1.378
-378

444

2280

221.865

-8.973

38

75

2.570

-66

282

1229

55.055

-3.092

76

263

7.445

-1.028

40

384

36.916

-1.233

5

9

209

-4

TOTAL

6.852

19.341

1.777.948

-28.914

1.279

2.780

196.060

-142

TOTAL Ind. Culturais e Criativas (ICC)

50.671

83.451

4.502.000

136.215

8.139

10.090 (*)

307.168 (*) 19.565 (*)

Fonte: INE, Estatísticas da Cultura, 2015. Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 2014. (*) Valores sem as CAE 5912, 5913, 5914, 5920, 6020, 7311 e 7722
por razões de confidencialidade.

A Região Centro representava no total cerca de 27% das empresas relacionadas com a produção e edição de jornais e com as
atividades de radiodifusão.

368

Nas Indústrias Culturais e Criativas considerámos neste artigo as seguintes classes da CAE-Rev.3: 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 5913, 5914,
5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103. SCIE - Sistema de Contas Integradas das Empresas.
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4. INCENTIVO À LEITURA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
A comunicação social de âmbito regional e local tem sido considerada nas políticas da comunicação social. Ferreira (2005) considera
três marcos nas políticas de comunicação: período de 1976-1995, marcado pelo fim da censura ou pela maior liberdade de expressão
e de associação, por reformas no setor televisivo, radiofónico e na imprensa e pela liberalização; período de 1995-2002, marcado por
nova legislação da televisão e da imprensa, da Alta Autoridade para a Comunicação Social e do Estatuto do Jornalista e o período de
2002-2005, marcado por alterações na RTP e pelas atribuições da Alta Autoridade para a Comunicação Social.
A fiscalização e avaliação das políticas tem sido desempenhado pelas entidades com as atribuições do setor. O Gabinete para os
Meios de Comunicação Social (GMCS), dinamizou ainda o debate e a avaliação da implementação de políticas públicas para a
comunicação social. O modelo de avaliação do sistema de incentivo à leitura deve pautar-se por um conjunto de princípios e por
instrumentos de medida (análise documental, entrevistas, estudos de caso e inquéritos) (CECSUM, 2009).
O novo regime de incentivo à leitura de publicações periódicas publicado369 em 2015, veio proceder a ajustamentos sobre o anterior
regime, de 2007. Todavia, reconhecendo a importância que o incentivo à leitura assume para a difusão da imprensa regional e local
em território nacional e no estrangeiro entre os públicos, assinantes e leitores, o novo regime irá: proceder a uma flexibilização das
condições de acesso; integrar e articular os dois regimes, diretos e indiretos (incentivo à leitura, anterior porte pago); implementar
um novo modelo de governação com a transferência para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) das
competências de instrução, decisão e fiscalização; introduzir aumento (majoração), satisfazendo algumas condições, na
comparticipação dos envios por correio postal para os assinantes em território nacional, para os residentes em territórios de baixa
densidade (territórios de nível de NUTS III com menos de 100 habitantes por Km2 ou com um índice PIB per capita regional inferior
a 75% da média do PIB per capita nacional), de 40% para 50% e, caso tenha sido deferida candidatura ao incentivo ao
desenvolvimento digital à empresa proprietária ou editora, até 60% de comparticipação.
Em junho de 2017, na Região Centro370, 58 publicações periódicas beneficiavam do incentivo à leitura, sendo 56 de informação geral
e 2 de informação especializada. Estavam distribuídas por 38 municípios, destacando-se, em termos da localização das publicações,
os municípios com maior número: Coimbra (6), Leiria (5), Guarda (3) e Águeda (3). Cerca de 46% das publicações beneficiavam da
majoração por localização em território de baixa densidade.
Quanto à periodicidade, cerca de 70% das publicações possuem uma periodicidade semanal e mensal. Apenas cinco publicações
eram diárias, das quais duas estavam localizadas no município de Coimbra.
Este conjunto de publicações possuíam, em termos médios, uma tiragem total de cerca de 200 mil exemplares. Apenas 10 publicações
(17,2% do total) possuíam uma tiragem superior a 5 mil exemplares. No total de publicações, 90% dos assinantes estavam localizados
em território nacional e 10% no estrangeiro. Todavia, esta repartição nacional e estrangeiro é variável, em cada publicação, em
função da periodicidade e da ligação à diáspora e aos emigrantes naturais do município onde a publicação está localizada. As
publicações “Notícias de Gouveia”, “+Aguiar da Beira”, “Gazeta de Sátão”, “Notícias do Paiva” e “Concelho da Murtosa”
apresentavam, em termos médios, mais de 25% dos seus assinantes residentes no estrangeiro.
Este incentivo continua a assumir uma grande importância para a sustentabilidade das publicações. Na Região Centro, o montante
total de comparticipação aos operadores postais (CTT, VASP, IBEROMAIL e Notícias Direct) ronda os 1,2 milhões de euros por ano,
correspondendo ao envio de cerca de 8,5 milhões de exemplares.
Nos dois últimos anos, tem-se verificado uma diminuição do número de publicações que beneficiam do incentivo à leitura, devido às
dificuldades financeiras de algumas que levam ao seu encerramento e ao incumprimento das condições gerais e específicas de acesso,
designadamente a alteração da classificação, pela ERC, de informação geral para doutrinária (não elegível).

5. INCENTIVOS DO ESTADO À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Os incentivos do Estado à comunicação social, também designados de diretos, têm sofrido nos últimos anos algumas alterações
legais. O regime de 2005 surgiu da necessidade de reforçar os mecanismos de apoio aos órgãos de comunicação social regional ou
local no sentido da sua empresarialização, dados os insuficientes resultados obtidos nos anteriores normativos. Dois anos depois, os
incentivos seriam fundidos num único, o Incentivo à Consolidação e Desenvolvimento Empresarial (ICDE).
Dez anos depois (2015), o novo regime371 faz uma revisão dos incentivos dado que os incentivos anteriores também não tinham
acompanhado adequadamente a evolução para o online e o digital como catalisadores de modernização e sustentabilidade dos meios
de comunicação social de âmbito regional e local. Verificava-se também uma ausência de uma política integrada de apoio à
comunicação social, um afastamento dos órgãos regionais e locais e apresentavam limitações às condições de elegibilidade e à
execução dos projetos aprovados.
O novo regime assenta em cinco pilares fundamentais: promover uma maior interligação entre o regime de incentivos à comunicação
social e outros sistemas de incentivos públicos; apoiar a formação e a empregabilidade dos jornalistas e dos profissionais dos órgãos
de comunicação social; promover uma convergência mais efetiva dos meios de comunicação social para o digital; criar um incentivo
à literacia e educação para a comunicação social e respeitar a gestão num quadro regional, sendo assegurada a proximidade às
comunidades regionais e locais com a atribuição das competências às várias comissões de coordenação e desenvolvimento regional.

369

Decreto-Lei n.º 22/2015, de 6 de fevereiro, do Regime de Incentivo à Leitura de Publicações Periódicas, veio alterar e republicar o Decreto-Lei n.º 98/2007, de 2 de abril.
O Regulamento do Incentivo à Leitura de Publicações Periódicas aprovado pela Portaria n.º 100/2015, de 2 de abril.
370 A Região Centro considerada, nestes regimes, é a do âmbito de atuação da CCDRC (77 municípios), de acordo com a Lei Orgânica das CCDR, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 228/2012, de 25 de outubro.
371 Decreto-Lei n.º 23/2015, de 6 de fevereiro. Aprova o novo regime de incentivos do Estado à comunicação social. Portaria n.º 179/2015, de 16 de junho. Aprova o
Regulamento dos Incentivos do Estado à Comunicação Social de âmbito regional e local.
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O regime de incentivos do Estado à comunicação social prevê a atribuição de seis tipos diferentes de incentivos. Na competência das
CCDR está a atribuição de apoios nas seguintes tipologias de incentivos: à modernização tecnológica, ao desenvolvimento digital; à
acessibilidade à comunicação social; ao desenvolvimento de parcerias estratégicas e à literacia e educação para a comunicação social.
A atribuição do incentivo ao emprego e à formação profissional é feita através das medidas e iniciativas disponibilizadas pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissional. A tipologia de modernização tecnológica está orientada para os meios de radiodifusão de
âmbito local.
Este regime prevê ainda majorações para a criação líquida de postos de trabalho para jornalistas com carteira profissional e para
desempregados de longa duração, beneficiários do rendimento social de inserção ou pessoas com deficiência, para operar
exclusivamente em suporte digital e para projetos localizados em territórios de baixa densidade.
Os projetos a financiar podem incluir, por exemplo, a aquisição de hardware, software, equipamentos; modernização e aquisição de
infraestruturas de radiocomunicações; reconversão tecnológica na insonorização, tratamento acústico e adaptação de estúdios,
alojamento inicial de plataformas digitais de produção e disponibilização de conteúdos, aquisição de tecnologias, programas ou
aplicações; Online que promova a convergência entre os vários formatos de apresentação da informação; partilha de conteúdos
digitais; disponibilização ou difusão de conteúdos em streaming e medição de audiências e de controlo da venda de assinaturas e
conteúdos digitais.
O concurso anual de 2015, que previa uma dotação372 de 1,2 milhões de euros para o Continente e de 324 mil euros para a Região
Centro. Foram recebidas 32 candidaturas, tendo sido 7 excluídas e 24 aprovadas (Quadro 3), representando um investimento elegível
de 532 mil euros e de 328 mil euros de comparticipação pelo Estado. A maior procura registou-se na tipologia de desenvolvimento
digital. O promotor do projeto aprovado na tipologia de desenvolvimento de parcerias acabaria, posteriormente, por desistir da sua
realização.
Quadro 3: Distribuição das candidaturas por tipologia de incentivo na Região Centro em 2015
N.º de Candidaturas
Recebidas
Aprovadas
8
6
18
14
2
2
1
1
3
2
32
25

Tipologia de incentivos
Modernização tecnológica
Desenvolvimento digital
Acessibilidade à comunicação social
Desenvolvimento de parcerias estratégicas
Literacia e educação para a comunicação social
TOTAL
Fonte: CCDRC

Os projetos aprovados estavam distribuídos por 17 municípios. Destacavam-se com mais de um projeto aprovado os municípios da
Marinha Grande (4), de Leiria (3), de Castelo Branco (3) e de Ílhavo (2).
No final de 2016, os projetos apresentados nas quatro tipologias de incentivo evidenciaram uma taxa de execução superior a 25,0%,
sendo que as tipologias que apresentaram maior grau de execução foram a literacia e educação para a comunicação social e a
modernização tecnológica, com, respetivamente, 54,1% e 47,6%, em termos de investimento.
Verifica-se um significativo atraso na execução, por dificuldades financeiras das empresas envolvidas e também por atrasos
verificados no reembolso, devido a alterações de atribuições das entidades de pagamento 373. No final de 2016, um ano após a sua
aprovação, apenas 11 projetos se encontravam executados, tendo três apresentado desvios significativos, em termos de
investimento, face ao aprovado. Relativamente ao impacte destes projetos, em termos de realização, verifica-se que cinco dos seis
projetos já executados na tipologia de desenvolvimento digital consistiram, essencialmente, no desenvolvimento de um website e os
projetos concluídos na tipologia de modernização tecnológica concretizaram-se na instalação de sistemas de polarização circular, na
remodelação de estúdios de emissão e na aquisição de emissores, recetores e transmissores. De uma forma geral, todos os projetos
executados visaram a modernização das infraestruturas informáticas, mediante a compra de computadores, portáteis e outros
equipamentos conexos. Acresce ainda referir que dois dos projetos permitiram a criação de postos de trabalho, um por cada projeto,
e foram também realizadas campanhas de promoção com vista ao aumento do número de leitores (assinantes) ou ouvintes.
Em 2016, apesar de ter sido realizado o período anual de candidaturas a ausência da publicação do despacho de financiamento
impediu a aprovação das candidaturas submetidas. Em 2017, pelo mesmo motivo, ausência de despacho de financiamento, não foi
ainda realizado o período anual de candidaturas.

NOTAS FINAIS
Os novos regimes de incentivos do Estado são responsáveis por uma maior proximidade aos órgãos de comunicação regional e local,
através da sua gestão num quadro regional, realizada pelas CCDR. As associações do setor (API – Associação Portuguesa de Imprensa;
AIIC – Associação de Imprensa de Inspiração Cristã; AID – Associação de Imprensa Diária; ANIR – Associação Nacional de Imprensa
Regional; APR – Associação Portuguesa de Radiodifusão e ARIC – Associação de Rádios de Inspiração Cristã), desempenham um
importante papel na definição das poliíticas públicas, na sua implementação, no seu acompanhamento e na representação nas
comissões de acompanhamento regionais.

372

Despacho n.º 9220-A/2015, de 14 de agosto, da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério das Finanças. Determina o montante total de apoios do Estado à
comunicação social de âmbito regional e local para o ano de 2015.
373 Decreto-Lei n.º 27/2017, de 10 de março. Procede à transição das atribuições relativas aos incentivos do Estado à comunicação social da Agência para o Desenvolvimento
e Coesão, I. P., para o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais.
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Os incentivos constituem importantes apoios para a modernização, para o desenvolvimento digital, para o desenvolvimento de
parcerias, para a literacia e a educação, para a identidade regional e para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação regional e
local.
Os territórios de baixa densidade beneficiam de importantes majorações, articuladas e integradas entre os dois regimes. Cerca de
46% das publicações que beneficiam do incentivo à leitura encontram-se localizadas em territórios de baixa densidade.
No entanto, verificam-se algumas limitações relacionadas com as alterações de atribuições e de competências, entre os organismos
da administração central, com a publicação dos despachos de financiamento, com os reembolsos pelo Estado aos beneficiários e aos
operadores postais, com a classificação das publicações em termos de conteúdos, com a elegibilidade de outros órgãos digitais
emergentes e com a fiscalização dos regimes.
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apoios do Estado à comunicação social de âmbito regional e local para o ano de 2015.
Decreto-Lei n.º 27/2017, de 10 de março. Procede à transição das atribuições relativas aos incentivos do Estado à comunicação social da Agência para
o Desenvolvimento e Coesão, I. P., para o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais.
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A CULTURA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO EM
REGIÕES DE BAIXA DENSIDADE
Maria da Graça Moreira
gmoreira@fa.ulisboa.pt , Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, Portugal

RESUMO
Os territórios de baixa densidade, abrangem em Portugal uma vasta área do interior do país, que se distribui de norte a sul. Nas
ultimas décadas estas áreas têm visto agravada a sua situação face ao desenvolvimento económico do país, devido ao continuo
envelhecimento da população e perda de dinamismo económico. Atualmente muitos dos serviços à população, incluindo
equipamentos públicos, tem sido encerrados, agravando ainda mais a já difícil situação destas regiões, tornando quase impossível a
instalação de novas populações, mais jovens, pela falta de escolas ou de serviços para a infância em geral. A Cultura é um fator
distintivo para as sociedades rurais ou urbanas instaladas em territórios diferentes. A influencia, que ao longo de gerações o território,
exerceu sobre a população obrigou à criação de culturas particulares adequadas à sua adaptação. Com a grande melhoria na
mobilidade da população, locais que estavam afastados um dia de viagem passaram a ser os vizinhos mais próximos, pondo em
contacto populações que até aí pouco se relacionavam e por isso tinham culturas únicas. O fluxo turístico, muito aumentado pela
melhoria da mobilidade e da acessibilidade procura as culturas locais, como uma mais valia para a visita aos território. A cultura
materializa-se no património edificado, mas também no património imaterial, que está em risco de se perder nas regiões de baixa
densidade, pelo envelhecimento da população pelo que o seu desaparecimento levará com elas as praticas culturais mais antigas.
Esta comunicação analisa a realidade de uma área de baixa densidade como o concelho de Idanha a Nova e de como a cultura, nas
suas varias vertentes, está a ser valorizada para criar maior interesse por este território.
Palavras-chave: Cultura territorial, Idanha a Nova, Património material e imaterial, Territórios de baixa densidade

CULTURE AS A TOOL FOR DEVELOPMENT IN REGIONS OF LOW DENSITY
ABSTRACT
The low-density territories cover a vast area in the interior of Portugal, which spreads from north to south. In the last decades these
areas have seen aggravated their situation vis-a-vis the economic development of the country, due to the continuous aging of the
population. Many of the services to the population, including public facilities, have now been closed up, further aggravating the
already difficult situation of these regions, making it almost impossible to install new younger populations because of the lack of
schools or services for children in general. Culture is a distinctive factor for rural or urban societies set up in different territories. The
influence that over the generations the territory exerted on the population, forced the creation of particular cultures adapted to it.
With the great improvement in the mobility of the population, places that were separated one day of travel became the closest
neighbors, putting in contact populations that until then little relations had and for that reason had unique cultures. The tourist flow,
greatly increased by the improvement of mobility and accessibility, looks for crops as an added value for the visit to the territory.
Culture is embodied in built heritage, but also in intangible heritage, which is at risk of being lost in the low-density regions, by the
aging of the population and its demise, taking with them the oldest cultural practices. This communication analyzes the reality of a
low density area such as the municipality of Idanha a Nova and how culture, in its various aspects, is being valued to create greater
interest in this territory.
Keywords: Idanha a Nova, Low density territories, Tangible and Intangible heritage, Territorial Culture

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento regional assenta na promoção da capacitação e organização da população de uma cidade ou região de modo a
poderem decidir, entre outras coisas, sobre a valorização do seu capital territorial. (Capello 2008; López Trigal et al. 2015)
O desenvolvimento local pressupõe uma vontade de mobilizar os recursos locais, quer sejam naturais, humanos ou culturais para
criar atividades e construir um projeto de desenvolvimento. (Merlin and Choay 1988)
Um dos elementos importantes do capital territorial é o património cultural de uma região que corresponde aos bens que assumem
relevância para a compreensão da identidade social e cultural de um território.
O declínio demográfico nas áreas rurais, faz perigar a manutenção do património material e imaterial produzido pela sociedade rural
que os criou, em seculos passados.
Com o desaparecimento da sociedade rural, este património arquitetónico é ameaçado por uma sociedade urbana que apresenta
outros valores estéticos e de uso. A identidade das populações que ainda permanecem nestes territórios, fica ameaçada, pela
desvalorização que sentem, por parte dos grupos sociais dominantes, relativamente ao seu património.
O turismo pode ser o fator que pode contrariar ou não, uma tendência que se refletiu na destruição da paisagem dos pequenos
aglomerados populacionais das áreas rurais.
O objetivo desta comunicação é estudar as alterações funcionais e de organização/ apropriação do território em contexto de
desertificação demográfica e desaparecimento da estrutura económica tradicional entre 1960 e a atualidade num dos concelhos de
mais baixa densidade do país.
Avaliar as tendências de evolução num contexto de transformação económica do território “desruralização” e relacionar com a
preservação do património cultural da região, nomeadamente com o papel que as Universidades Seniores podem ter como
dinamizadoras da preservação da memoria coletiva.
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Para isso analisou-se a evolução de duas aldeias do concelho de Idanha-a-Nova, fazendo o levantamento da situação atual e do
património arquitetónico existente.

2. O PROCESSO DE DECLINIO REGIONAL
Na década de 50 do seculo passado começou, em Portugal, um processo de abandono das áreas rurais, que se reflete nos dados
demográficos/ censitários de 1960, e que ainda não terminou conforme os dados do INE de 2011.
Os aglomerados rurais tinham uma organização funcional e espacial sedimentada e variada, adequada à vida em meio rural ligada a
uma agricultura camponesa.
A rápida urbanização e o processo de globalização económico afetaram a organização das áreas rurais, com a transformação da
agricultura e a migração para as áreas urbanas do país e do estrangeiro de parte da população. Com a desertificação demográfica,
espelhada nas baixas densidades populacionais (Fig 1) e as alterações tecnológicas da segunda metade do seculo XX, a estrutura
económica e social começou a desarticular-se. A agricultura e a pecuária tradicionais entram em decadência.

Figura 1: Densidade Populacional nos Municípios em 2011
Fonte: INE, PORDATA

O sector terciário publico e privado tem deixado de disponibilizar alguns serviços devido à diminuição de utentes/clientes.
Estas alterações socio económicas que se dão ao nível regional e local põem em perigo o património material e imaterial dos
aglomerados.

3. O CASO DE IDANHA A NOVA E O POTENCIAL DA CULTURA
O caso escolhido para analisar o potencial que a cultura pode ter como instrumento de valorização territorial foi o concelho de Idanha
a Nova.
Com 1416 km2 é o 4º maior do país com apenas 9716 habitantes em 2011 (fig. 2) quando chegou a ter, 33439 habitantes em 1950 e
localiza-se na raia, fazendo fronteira com Espanha pelos rios Erges e Tejo.
A densidade populacional do concelho, passou de 21.5 hab/ km2 em 1960, para 6.9 hab/ km2 em 2011, sendo o 3º concelho menos
denso de Portugal Continental.
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Figura 2: Evolução da população do concelho de Idanha a Nova entre 1864 e 2011
Fonte: INE

As características demográficas mostram um dos concelhos com maior índice envelhecimento da população em 2011; tinha um valor
de 40.8% em 1960 e passou para 492.8 % em 2011
O índice de dependência de idosos era de 16% em 1960 e passou para 88.7% em 2011, o 4º mais elevado de Portugal Continental.
Analisando a evolução demográfica das freguesias constata-se que todas tem em 2011, menos habitantes que em 1864 com exceção
do Ladoeiro e Penha Garcia que apresentam valores semelhantes aos do sec. XIX..
Foi sempre um concelho iminentemente rural com um povoamento organizado num conjunto grande de aldeias correspondendo a
17 freguesias, dispersas no território e uma sede de concelho de dimensões relativamente pequenas ( em 2011 tinha 2352
habitantes). Com a reorganização das freguesias em 2013 passou para 12 freguesias como se observa na Fig3.

.

Figura 3: Freguesias do concelho de Idanha a Nova em 2011e em 213
Fonte: http://geneall.net/pt/mapa/83/idanha-a-nova/; https://pt.wikipedia.org/wiki/Idanha-a-Nova
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Figura 4: Evolução da população das freguesias de Idanha a Nova (Fonte: INE)
O património cultural do concelho é muito rico, sendo desde à muito reconhecido o património imóvel como a Basílica visigótica de
Idanha a Velha ou o conjunto da aldeia de Monsanto localizada num inselberg granítico que é em si um importante património
geológico.
O património imaterial tem sido menos valorizado mas deve-se referir o uso do adufe, como instrumento de percussão de origem
árabe usado na musica local, algumas manifestações religiosas como a festa da Senhora do Almurtão, que também tem uma
componente de património móvel pelas peças existentes (Catana 2014) ou ainda algumas manifestações gastronómicas como o Bodo
de Salvaterra
No entanto o património popular relacionado com as atividades agrícolas e com o dia a dia das populações foi abandonado, quando
a população começou a migrar, como se pode observar no exemplo de duas aldeias do concelho.
Já nesta década o património cultural tem ganho importância e visibilidade pela forma como a Camara Municipal tem promovido
algumas atividades.
Um dos casos mais interessante é a Universidade Sénior de Idanha-a-Nova (USIN), criada em 2015 e sediada na sede do concelho e
com quatro polos: Penha Garcia, Toulões, São Miguel de Acha e Medelim.
As áreas da música e tradição são centrais na atividade da USIN, mas a oferta formativa, engloba também entre outras disciplinas
como gastronomia regional, português para estrangeiros e apoio ao envelhecimento ativo.
Esta iniciativa reforça a importância da única Cidade Criativa da UNESCO, na área da Música, que é no mundo rural. No campo da
música, as aulas vão desde canto tradicional e coral, aos instrumentos tradicionais, informática aplicada à música, história e cultura
local, grupos de adufeiras e cavaquinhos, entre outras.
A USIN, que se destina a maiores de 50 anos, é uma parceria entre Filarmónica Idanhense, Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e
Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, freguesias e associações locais.

4. COMPARAÇÃO ENTRE DUAS ALDEIAS
Escolheu-se analisar a situação das aldeias de Salvaterra do Extremo e Toulões que tiveram sempre uma economia ligada à agricultura
e pecuária, semelhante.
Ambas apresentam acentuada diminuição da população desde 1950, tendo em 2011 valores de população muito inferiores aos de
1864.
Ambas tinham aproximadamente o mesmo numero de alojamentos em 2011, Salvaterra com 455 alojamentos e Toulões com 454.
São duas aldeias que foram sede de freguesia, mas com características históricas e morfológicas muito diferentes.
4.1 Salvaterra do Extremo
Foi uma vila fortificada com origem no sec. XIII que recebeu foral de D. Sancho II (Bargão 1945). Está localizada no cimo de uma colina
sobranceira ao rio Erges, fazendo fronteira com Espanha. Por esta razão tem um património imóvel de alguma dimensão.
Foi sede de concelho até 1855, passando depois a sede de freguesia, em 2013 com a reorganização das freguesias portuguesas
juntou-se com Monfortinho
Apresenta uma planta circular irregular condicionada pelo castelo, entretanto, desaparecido.

1190

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
É um pequeno aglomerado urbano bem delimitado sem atividade pecuária no seu interior, estas estavam no sopé da colina, numa
área mais aplanada.
As funções ligadas à segurança, GNR e Guarda Fiscal foram retiradas da freguesia. As escolas primarias construídas nos anos 40 em
localização periférica ao aglomerado, foram desativadas e uma passou a Centro de Dia para idosos.
Foi construída uma sede para a Junta de freguesia, agora desativada ( a freguesia foi extinta em Janeiro de 2013)
No antigo forno comunitário foi construído um hotel.
As instalações das atividades pecuárias estão abandonadas.
4.2. Toulões
É uma aldeia com origem incerta, provavelmente do sec. XVI ou XVII como lugar da freguesia da Zebreira, que devido ao crescimento
da população, se torna sede da nova freguesia em 1951.
Está localizada numa área pouco declivosa junto ao sopé da Serra da Murracha
Apresenta um traçado organizado (ortogonal) a sul e irregular a norte. A s instalações para a pecuária (palheiros) estavam junto das
residências.
As funções ligadas à segurança, como a GNR, foram retiradas da freguesia. Os correios também encerraram.
As duas escolas primarias foram desativadas e uma passou a Centro de Saúde, a outra construída nos anos 40 em localização
periférica ao aglomerado, é ocupada pela Associação de Caçadores.
Foi construído num lote renovado uma nova sede de Junta de freguesia e um centro de dia
Um dos fornos comunitários está abandonado e em ruinas.
As únicas funções comerciais ainda existentes são cafés.
A Universidade Sénior (USIN) tem um polo na aldeia que tem dinamizado a componente musical com um grupo de Adufeiras, que
participam nas festas e eventos locais.
No quadro 1 a situação das duas aldeias está bem explicita.
Quadro 1: Comparação da evolução funcional
Freguesia \ Funções 1960

Salvaterra do Ext.
Toulões

Escola Primaria 1 Escola Primaria 2
Centro de Dia
Centro de Saude

Sem uso
Associação de
Caçadores

Correios

GNR

Guarda Fiscal

Café

Mercearia

Desapareceu

Desapareceu

Desapareceu

Café

Desapareceu

Desapareceu

Desapareceu

Café

Desapareceu

Padaria

Forno Comunitario
Turismo

Desapareceu

1 em ruinas

Freguesia \ Funções em 2011-edificios

Salvaterra do Ext.

Junta de Freguesia

Toulões

Junta de Freguesia Centro de Dia

5. CONCLUSÃO
A situação demográfica deste território tem mantido uma tendência decrescente que não dá sinais de abrandar no entanto a
população sénior está a procurar formas de envelhecimento ativo.
Nos edifícios onde, até aos anos 60, existiam funções de educação passaram a estar funções de saúde e segurança social para idosos.
Desapareceram as funções mais importantes para os jovens e algumas que podiam a empregabilidade da população local. O Estado
retirou os serviços de segurança interna e de controle da fronteira.
As únicas atividades comerciais estão ligadas à restauração e hotelaria.
As instalações ligadas à pecuária estão abandonadas, o que no caso de Toulões, desqualifica toda a área urbana, pela sua proximidade
às habitações.
Em Salvaterra do Extremo surgiram funções ligadas ao lazer da população urbana (Hotel) num antigo forno comunitário. Em Toulões
uma das escolas, correspondente à tipologia de escolas do centenário, passou para uma função ligada ao lazer (Associação de
Caçadores).
A arquitetura popular domestica está a ser apropriada pela população urbana originaria destas freguesias para uso sazonal. A
arquitetura popular originada pelas atividades agrícolas e pecuárias está abandonada ou a ser transformada em habitações (ex.
palheiros, moagens e lagares).
As novas atividades económicas procuram os pontos de melhor acessibilidade a partir do exterior.
O património material, nomeadamente a arquitetura domestica sofreu grandes adulterações ou mesmo destruição . Os
equipamentos como os fornos e os lagares estão em ruina ou já foram destruídos.
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RESUMO
Nas últimas décadas os municípios do interior de Portugal continental, salvo poucas excepções, têm perdido população, apesar de
alguns centros urbanos de maior dinamismo e dimensão – como Castelo Branco, por exemplo – e alguns outros lugares (poucos)
terem sido capazes de contrariar esta tendência. No interior centro, em particular no Pinhal Interior Sul (designação de NUTS III
extinta em 2013, constituída pelos municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei) a perda populacional tem sido
ainda mais acentuada. Integrada no que, até aos finais dos anos 80 do século XX, foi considerada a principal mancha florestal contínua
de pinheiro bravo da Europa, esta área apresenta poucos atractivos à fixação de população. Por um lado, as condições naturais dos
solos de xisto, com declives relativamente acentuados e fraca aptidão agrícola, quase todos abandonados à excepção de alguns mais
próximos das povoações ou onde ainda há gente que deles cuide. Por outro, o fraco dinamismo económico e empresarial onde as
principais fontes de rendimento da população têm sido a floresta e o olival, além dos complementos de reforma, mais volumosos
nos que trabalharam no estrangeiro. Entre as principais indústrias da região, e naturalmente de criação de emprego, contavam-se
até há poucos anos algumas multinacionais, entretanto encerradas, como a unidade alemã de fabricação de brinquedos de peluche
(Steiff) em Oleiros, a de transformação de papel em Vila de Rei e a de aglomerados de madeira em Proença-a-Nova. Actualmente, a
indústria tem pouca expressão e os denominados parques industriais são pouco mais do que armazéns de revenda ou de prestação
de serviços. No presente trabalho são analisadas as dinâmicas demográficas daqueles cinco municípios, entre 1981 e 2011, a partir
dos dados disponíveis nos recenseamentos gerais da população. Os dados originais foram agregados por lugar, e extraídos para a
região de interesse a partir do banco de dados “Comuns”. Teremos em consideração a dinâmica económica e de criação de emprego,
bem como as melhorias significativas das principais infra-estruturas rodoviárias. É o caso da designada auto-estrada da Beira-Interior
(A23), do IC8 e da “estrada do Pinhal Interior” (N351). Serão utilizadas técnicas de análise exploratória de dados espaciais por forma
a melhor identificar bolsas de interesse - clusters. Estas terão em linha de conta a distância linear entre centros geográficos, uma vez
que um número importante de lugares está disperso no território, impedindo a utilização de matrizes de vizinhança alicerçadas na
condição de contiguidade.
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RESUMO
A globalização inaugurada nos anos 80 do século passado a partir das decisões tomadas quer por Margaret Thatcher em Inglaterra
(eleita em 1979) quer por Ronald Reagan nos EUA (eleito em 1980) desembocou num conjunto de novas circunstâncias presentes
nos países ocidentais onde se destaca a reestruturação da sua base produtiva e mais em particular o processo de substituição da
indústria como atividade motora da economia. Esta alteração de paradigma económico em direção a uma terciarização e a uma
financeirização da economia acarretou profundas consequências no volume e tipo de emprego disponível, nas cidades e territórios
em geral e nas estruturas sociais, ainda hoje por medir em toda a sua extensão. Esta comunicação, todavia, apenas se pretende focar
no destino que foi sendo dado aos espaços que perderam a sua função industrial, num contexto nacional e internacional. Algumas
questões podem ajudar a orientar a reflexão fazer: i. É possível identificar tipos e conteúdos de intervenção distintos? ii. Em que
medida o setor privado e setor público contribuíram para a mudança? iii. Existiram intervenções emblemáticas que algum modo
“fizeram escola”? iv. De que modo a as marcas do passado foram tratadas? v. Como é que essas intervenções foram enquadradas
em lógicas preexistentes de desenvolvimento ou planeamento urbano, metropolitano ou regional? Para alcançar de modo
satisfatório o objetivo enunciado e dar resposta às questões da investigação adoptou-se aqui como base de trabalho a revisão de
bibliografia científica dedicada ao tema bem como a consulta documental a material de conteúdos técnico e mediático. Os resultados
preliminares apontam para uma relativa ausência de diversidade nas soluções encontradas para os novos usos dos espaços
desindustrializados e ainda para a sua grande sensibilidade aos contextos de crise financeira, pelo que é possível encontrar a
perpetuação de espaços por reconverter ou de espaços onde o abandono dos projetos iniciados deixa uma imagem ainda mais
fantasmagórica. As marcas do passado são apenas tratadas pelos novos usos na medida em que elas poderão ajudar a contribuir para
reforçar o interesse pelo investimento no local ou pelo desenvolvimento da terciarização, em particular, o turismo. Quando essas
circunstâncias não se verificam os projetos de conservação morrem e as marcas desaparecem ou são reduzidas a caricaturas.
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RESUMEN
Monfragüe es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Extremadura. La riqueza y exuberancia de su bosque mediterráneo,
hecho que lo ha convertido en un importante santuario para aves y mamíferos salvajes, ya motivó en 1979 su declaración como
Parque Natural. Posteriormente, en 2007, alcanzó la categoría de Parque Nacional, aunque actualmente engloba a otras figuras de
protección, que alcanzan las 116.160 Has. en su conjunto. El atractivo indudable que presenta este entorno natural, como lo
reconocen los diferentes grados de protección que posee, hace que sea el espacio natural protegido más visitado de Extremadura.
Tanto es así, que prácticamente 1 de cada 5 visitantes de la comunidad autónoma lo hace con intención de visitar este lugar. Su
capacidad de atracción adquiere tanta importancia que no resulta extraño encontrarse con visitantes de buena parte de España, e
incluso del extranjero, cuya motivación principal es conocer este espacio y, sobretodo, la avifauna residente. Por ello, el objetivo del
trabajo que presentamos consiste en determinar la capacidad de atraer visitantes intrarregionales, detectando así los flujos que
genera un espacio de estas características. Para conseguir este objetivo se propone como soporte metodológico la utilización
combinada del análisis de redes utilizando el software ArcGIS 10.4 y la caracterización de la demanda, sintetizada en la movilidad
interna y en las motivaciones que impulsan el viaje. Se cuenta para ello con la Base Cartográfica Numérica (BCN100) del Instituto
Geográfico Nacional y con 10.767 encuestas recopiladas por las oficinas de turismo localizadas en Extremadura, suministradas por el
Observatorio de Turismo de Extremadura. La generación de la topología de red se ha realizado mediante el cálculo de la ruta más
rápida. Es decir, se ha apostado por generar la impedancia considerando el tiempo y no el espacio, ya que resulta más atractiva para
los turistas. El otro elemento que se ha incorporado al análisis es la motivación para visitar el parque y los resultados obtenidos no
dejan lugar a dudas. La capacidad de atracción es relativamente reducida, excepto en algún caso muy particular y afecta a perfiles de
demanda muy variados, aunque con motivaciones muy concretas.
PALABRAS CLAVE: Análisis de redes, Extremadura, flujo turístico, movilidad interna, Parque Nacional de Monfragüe.

THE PROTECTED NATURAL AREAS AND THEIR CAPACITY OF TOURIST ATTRACTION: REFERENCES TO THE NATIONAL PARK OF
MONFRAGÜE (EXTREMADURA-SPAIN).
ABSTRACT
Monfragüe is one of the most emblematic natural areas of Extremadura. The richness and exuberance of its Mediterranean forest,
which has made it an important sanctuary for birds and wild mammals, and in 1979 motivated its declaration as a Natural Park. Later,
in 2007, it reached the category of National Park, although at present it includes other protection figures, which reach 116,160 Has.
as a whole. The undoubted attractiveness of this natural environment, as recognized by the different degrees of protection it has,
makes it the most visited natural protected area in Extremadura. So much so, that practically 1 of every 5 visitors of the autonomous
community does it with intention to visit this place. Its attractiveness becomes so important that it is not strange to meet visitors
from much of Spain, and even from abroad, whose main motivation is to know this space and, above all, the resident avifauna.
Therefore, the objective of the work we present is to determine the ability to attract intraregional visitors, thus detecting the flows
generated by such a space. To achieve this objective, the combined use of network analysis using ArcGIS 10.4 software and the
characterization of demand, synthesized in the internal mobility and in the motivations that drive the journey, is proposed as
methodological support. The National Geographic Institute (BCN100) and 10,767 surveys collected by the tourist offices located in
Extremadura, supplied by the Tourism Observatory of Extremadura, are counted for this purpose. The generation of the network
topology was done by calculating the fastest route. That is to say, it has been committed to generate the impedance considering the
time and not the space, since it is more attractive for the tourists. The other element that has been incorporated into the analysis is
the motivation to visit the park and the results obtained leave no room for doubt. The attraction capacity is relatively small, except
in a very particular case and affects very varied demand profiles, although with very specific motivations.
KEYWORDS: Network analysis, Extremadura, tourist flow, internal mobility, Monfragüe National Park.

1. INTRODUCCIÓN.
La movilidad que genera el turismo ha ido incrementándose de forma paulatina desde que comenzó el desarrollo masivo de la
actividad. Su evolución ha sido muy pareja a la experimentada por las infraestructuras de transporte y por la automoción, además
de por otros medios e infraestructuras de comunicación. No obstante, en nuestra zona de estudio, el Parque Nacional de Monfragüe,
la movilidad por carretera es clave, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de la demanda se traslada en vehículo particular.
Por ello tiene especial relevancia la mejora experimentada por Extremadura en la accesibilidad por carretera, cuya calidad y cantidad
ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Así destaca la construcción y puesta en servicio de las autovías A-66 (20012008, según tramos) y la A-5 (1990-93), a las que se ha unido la EX A-1 (2012-2015, según tramos e inconclusa hasta Portugal). Estas
vías de alta capacidad articulan la región de norte a sur, de oeste a noreste y de oeste a este por el norte de Extremadura. Esta mejora
de la accesibilidad ha favorecido, junto a otros factores, la actividad turística y los flujos que con ella se ocasionan.
Asimismo conviene destacar que los parámetros básicos que permiten analizar los flujos turísticos son básicamente los que tratan de
cuantificar el volumen total de visitantes, su distribución temporal y las tipologías básicas (Antón, 2005).
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A la vez que se ha producido esta sensible mejora en la accesibilidad, la demanda turística ha variado, mostrando cada vez mayor
interés por lo natural, por lo rural y, fruto de ello, se ha producido un despegue importante en las visitas a lugares emblemáticos
como los Parques Nacionales y otros espacios protegidos. Son numerosos los autores que, a lo largo de la última década, ponen
énfasis en el crecimiento tan notable que han experimentado los espacios naturales protegidos, así como el aumento del número de
visitantes que acuden a estos espacios (Mangano, 2007), superando en 2015 los 14.000.000 de visitantes en el caso de los 15 Parques
Nacionales de España (MAPAMA, 2017).
De igual modo, cabe mencionar la trascendencia que adquieren los espacios naturales protegidos para la práctica turística, como lo
pone de manifiesto la Declaración de Ecoturismo de Daimiel (EUROPARC, 2017), o las cada vez más frecuentes adhesiones a la Carta
Europea de Turismo Sostenible por parte de empresas turísticas (EUROPARC, 2010). No debemos obviar que España es el país
europeo que más superficie aporta a la Red Natura 2000, al tiempo que presenta un porcentaje de superficie protegida que supera
ligeramente el 27%, lo que significa que nuestro país supera ampliamente el objetivo del 17% marcado por el Convenio de Diversidad
Biológica. Entre los espacios protegidos destacan los 15 Parques Nacionales, 48 Reservas de la Biosfera y 11 Geoparques.
Ello se traduce en un enorme potencial para el desarrollo del ecoturismo y del turismo de naturaleza en su más amplio sentido, hecho
que se ve refutado por el aumento del interés por viajar a estos espacios y disfrutar de la naturaleza (EUROPARC, 2017).
Extremadura no es ajena a esta tendencia como lo pone de manifiesto el auge que ha experimentado el turismo rural a lo largo del
presente siglo dada la gran riqueza de atractivos presente en muchos espacios (Sánchez y Sánchez, 2016) (Rengifo et al., 2013)
(Sánchez et al., 2016). A pesar de ello, es posible que el desarrollo del sector esté obviando oportunidades de desarrollo que deberían
provenir de las sinergias territoriales que propicien tanto la presencia de atractivos similares como las preferencias de la demanda.
Por ello pensamos que el análisis combinado de la movilidad interna que presentan los turistas y las motivaciones que producen
dichos flujos puede suponer una oportunidad para la posterior generación de productos turísticos específicos en el territorio, así
como para establecer circuitos programáticos en función de las preferencias que manifiestan los turistas.
Como respuesta a estas inquietudes se ha elaborado esta investigación en la que se plantean cuatro objetivos básicos que harán
entender mejor la dinámica turística de este espacio. El primero consiste en determinar el papel de Monfragüe en el turismo de
espacios naturales de Extremadura; el segundo, persigue conocer la atracción intrarregional del Parque; el tercero, busca determinar
la variabilidad estacional en la atracción del espacio protegido; para finalizar con un cuarto objetivo que consiste en determinar las
variaciones que se producen debido a las diferentes motivaciones para viajar que manifiestan los encuestados.
La estructura que presenta el artículo se divide, además de en esta introducción, en otros 4 capítulos. El primero aborda los materiales
y métodos utilizados; el segundo presenta los resultados obtenidos, el tercero aborda la discusión, para terminar, en el cuarto, con
unas conclusiones.

2. METODOLOGÍA.
2.1. El caso de estudio.
Dado que conocer el desplazamiento origen-destino resulta clave en el análisis y la planificación turística, en esta contribución se
plantea medir la capacidad de atracción turística que tiene uno de los emblemas naturales de Extremadura, el Parque Nacional de
Monfragüe.
Este espacio, que constituye el centro de nuestro estudio, ha gozado de protección desde 1979, primero como Parque Natural y,
después, en 2007 como Parque Nacional (Ley 1/2007 de 2 de marzo; BOE nº 54 de 3 de marzo), debido a la excelente conservación
del bosque mediterráneo, a la vez que alberga una rica y variada fauna en su 18.396 hectáreas.
Aparte de ello, en este espacio coexisten otras figuras de protección, así en 1991 fue declarado Zona de Especial Protección para las
Aves, figura que fue posteriormente ampliada en mayo de 2004 hasta la actual ZEPA "Monfragüe y Dehesas del entorno" que abarca
las 116.160 hectáreas coincidentes con la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional (Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente) (MAPAMA).
En dicho territorio existe una importante flora, cifrada por algunos autores en 940 taxones diferentes (Belmonte López, 2008;
Belmonte, 2016), a la que se añade una vasta fauna, excelentemente representada por aves como la cigüeña negra, el buitre, tanto
negro como leonado, el águila imperial, real o perdicera, u otras especies como el búho real o el halcón peregrino. Éstas son el gran
valor del Parque, que año tras año celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), como muestra del enorme potencial
y la gran aceptación de la que goza el espacio protegido. Además, existen numerosos mamíferos, peces, anfibios y reptiles que vienen
a completar el extenso catálogo de especies que habitan este espacio.
Como consecuencia de esa riqueza ecológica y de la variedad de paisajes, se han delimitado 4 ecosistemas específicos. El de roquedo,
caracterizado por grandes crestones cuarcíticos; el de ribera, formado por bosque en galería a lo largo de los arroyos que permanecen
sin embalsar; el de bosque y matorral mediterráneo, que conforma dos laderas con características claramente diferenciadas: la solana
y la umbría; y por último, el de dehesa, típico bosque mediterráneo ahuecado por eliminación del matorral y selección de los árboles
más productivos (EXTREMAMBIENTE, 2007).
Además, existen numerosos vestigios de poblamiento antiguo como demuestran las pinturas rupestres presentes en algunos abrigos,
o el famoso castillo, muy visitado por las impresionantes vistas que ofrece de todo el entorno.
Con el fin de contribuir a la mejora de la experiencia turística en el espacio protegido, se han puesto en marcha 7 rutas turísticas
(algunas precisan permiso especial) que discurren por diferentes ecosistemas, a la vez que se ha dispuesto de un Centro de
Interpretación en Villarreal de San Carlos, una pedanía perteneciente al municipio de Serradilla, en pleno corazón del Parque
Nacional.
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Figura 1: Localización
Fuente: Elaboración propia

Si bien Monfragüe ha llamado la atención de numerosos visitantes a lo largo de las últimas décadas, hay que reconocer que gracias
al nivel de protección alcanzado, por la importancia y conservación de sus ecosistemas, el flujo de visitantes se ha ido consolidando
de forma fehaciente en los últimos años. Si optamos por los datos que recoge la Red de Parques Nacionales, disponibles para este
espacio desde 2007, año de su nombramiento, se parte en dicho año de más de 351.000 visitantes. Pese a ello, con la crisis económica
que nos ha asolado, su volumen ha ido cediendo hasta alcanzar el mínimo en 2014, año que registra poco más de 253.000.
Cuadro 1: Visitantes al Parque Nacional de Monfragüe
Años
2007
2008
2009
Visitantes
351.885
331.788
306.041
Fuente: Red de Parques Nacionales. MAPAMA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

297.976

296.219

259.408

278.400

253.153

288.644

Afortunadamente, en 2015, último año con datos suministrados por la fuente oficial, se vuelve a incrementar el número de personas
que visitan este espacio y todo hace suponer que continuará esta misma tendencia, máxime cuando los indicadores económicos
comienzan a presentar un matiz positivo.
El panorama que dibujan las cifras oficiales deja entrever que el atractivo turístico de este entorno es importante, aunque al igual
que ocurre en otros muchos espacios interiores, su éxito está relacionado directamente con los periodos de bonanza económica y,
sobre todo, con la ausencia de ciclos económicos adversos, durante los cuales los viajes a destinos relativamente próximos son los
primeros en cesar, pese a la acogida que puedan tener por parte de la demanda.
El Parque goza de una reputación envidiable entre los viajeros, tanto es así, que una búsqueda de la opinión on line sobre el destino
Monfragüe en TripAdvisor, una de las web de viajes más importante del mundo, no deja lugar a dudas.
Cuadro 2: Ficha técnica de la encuesta
Muy Bueno
Excelente
Invierno
73,5%
20,5%
Primavera
74,5%
23,5%
Verano
72,2%
25,0%
Otoño
69,2%
26,6%
Promedio
72,4%
23,9%
Respuestas
473
156
Fuente: Elaboración propia a partir de TripAdvisor

Normal

Malo

Pésimo

4,3%
2,0%
2,8%
2,8%
3,0%
18

0,9%
0,0%
0,0%
0,7%
0,4%
2

0,9%
0,0%
0,0%
0,7%
0,4%
2

La búsqueda de opinión realizada el 6 de junio de 2017 ofrecía 651 opiniones, de las que el 72,7% lo calificaban como un recurso
excelente; el 24,0% de muy bueno; para descender hasta apenas un 2,8% que lo tildaba de normal. Por el contrario, tan solo el 0,6%
se decantaba por considerarlo como malo o pésimo.
Debido a esta serie de hechos, entendemos fundamental conocer la capacidad de atracción que ejerce Monfragüe, tomando para
ello como referencia la movilidad interna de los visitantes, atendiendo también a las motivaciones que tiene para la práctica turística
y que no siempre aparece vinculada a la modalidad turística que caracteriza a este espacio.
2.2. Fuentes de información.
La consecución de los objetivos propuestos en la investigación precisa la obtención de una información de base y fidedigna que nos
permita realizar análisis objetivos. Para ello recurrimos a las encuestas recogidas y facilitadas por el Observatorio de Turismo de
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Extremadura (Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura), asumiendo como válida su metodología. El tamaño de la muestra
seleccionada es de 10.767 encuestas, recogidas entre turistas y excursionistas que visitaron las oficinas de turismo de Extremadura
y seleccionando aquellas cuyos encuestados afirmaban que habían visitado o tenían intención de visitar el Parque Nacional. El
intervalo temporal que abarca la encuestación se sitúa entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Se realizó mediante
un muestreo aleatorio simple con un cuestionario en papel para, posteriormente, ser volcado en Google Docs.
El error muestral para un nivel de confianza del 95% se situó en el ± 0,9%.
Cuadro 3: Ficha técnica de la encuesta
Universo:
Tamaño de la muestra:
Muestreo:
Nivel de confianza:
Tipo de encuesta:

Error muestral:
Fecha de realización:
Fuente: Elaboración propia

Turistas y excursionistas que han visitado o tienen intención de visitar el Parque Nacional de Monfragüe.
10.767 encuestas.
Aleatorio simple entre los turistas y excursionistas que han pasado por las oficinas de turismo localizadas en
Extremadura y que han visitado o tienen intención de visitar el Parque Nacional de Monfragüe.
95%
Cuestionario en papel cumplimentado por los turistas y excursionistas encuestados en la Red de Oficinas de
Turismo de Extremadura, y enviado posteriormente por el personal de dicha Red mediante documento de Google
Docs.
Para un nivel de confianza del 95%, y para el caso más desfavorable (p=q=0,50) el error muestral máximo es del ±
0,9%.
1 de julio de 2013 a 31 de diciembre de 2015

La base cartográfica utilizada es la proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) correspondiente a la Base Topográfica
Nacional a escala 1:100.000, en su versión de 2017. Esta escala de trabajo cuenta con una resolución de 20 metros e integra
información geográfica suministrada por diversas fuentes oficiales.
2.3. Técnicas de análisis.
Para favorecer el análisis se ha optado por utilizar dos técnicas bien diferenciadas. Por una parte se ha procedido a la realización de
cálculos estadísticos sencillos para tratar los datos alfanuméricos y, por otra, se ha optado por realizar un análisis de redes que
posibilite la detección de las rutas más rápidas. Esta combinación de técnicas permite tener una idea bastante realista, aunque
aproximada, de la movilidad interna que presentan los visitantes al Parque Nacional de Monfragüe.
En lo referido al análisis estadístico sobre los datos alfanuméricos, obtenidos a partir de las encuestas cedidas por el Observatorio de
Turismo de Extremadura, cabe reseñar que dado el objetivo básico, la obtención de valores representativos de los mismos, se ha
procedido a elaborar una simple distribución de frecuencias (Montiel et al, 1997; Parra, 2007; Rodríguez, 2014). Esta sencilla técnica,
utilizadas en multitud de análisis representa en forma de tabla estructurada toda la información de las variables analizadas y las
frecuencias que les corresponden. Para obtener dichas frecuencias se ha utilizado el software SPSS v.19.
De ese modo se ha conseguido determinar el porcentaje de visitantes que viaja a Monfragüe o que tiene intención de visitarlo durante
su estancia, tomando como referencia las 52 oficinas de turismo con que cuenta Extremadura. Dichos valores se han categorizado
según el valor promedio anual y las diferentes estaciones del año. Estas tablas de frecuencia han sido exportadas a Excel con el fin
de implementarlas posteriormente a ArcGIS.
El análisis de redes, por su parte, ha permitido obtener el tiempo mínimo de desplazamiento entre cada oficina de turismo y Villarreal
de San Carlos, entidad situada en el propio interior del Parque Nacional. Para el cálculo de la impedancia se han utilizado los límites
máximos establecidos para cada vía, si bien, dadas las carencias de la cartografía utilizada, ha sido imposible incluir los límites
inferiores que se dan en ciertos tramos. Por ello, todas las autovías tienen asignada una velocidad de 120 Km/h; mientras que las
carreteras nacionales cuentan con 100 Km/h; las carreteras autonómicas por su parte tienen asignado 90 Km/h y, por último, las
travesías urbanas, se han limitado a 50 Km/h.
Dada la imposibilidad de obtener valores más precisos, se ha recurrido a comparar la duración de los desplazamientos a través de
planificadores de viaje, como Googlemaps, Guía Campsa y ViaMichelín, obteniendo desviaciones negativas que oscilan entre el 5% y
el 10%, aunque puntualmente se sobrepasan esos errores como consecuencia del día de la semana que se realice el trazado o la
propia hora del viaje programado.
Una vez obtenida la impedancia para cada uno de los tramos de carretera y siempre bajo esos supuestos de limitación genérica de la
velocidad, se ha procedido a implementar en cada uno de ellos los resultados de la distribución de frecuencias. Esto ha permitido
obtener el tiempo de desplazamiento desde cualquier núcleo de población hasta Villarreal de San Carlos, posibilitando con ello la
determinación de isocronas desde cualquier punto de Extremadura.

3. RESULTADOS.
3.1. Movilidad interna de turistas.
El tiempo de desplazamiento entre las diferentes oficinas de turismo y el núcleo de Villarreal de San Carlos, en pleno Parque Nacional,
refleja una enorme casuística, sobre todo si se tiene en cuenta el porcentaje de encuestados que manifiesta que ha visitado o tiene
intención de visitar Monfragüe durante su estancia. Según se recoge en el cuadro 3, existen oficinas de turismo próximas que
registran un elevado porcentaje de respuestas de viajeros que han visitado o tienen intención de visitar el Parque, como sucede con
Coria, Plasencia, e incluso Trujillo o Cáceres, que recordemos son consolidados destinos de turismo cultural. A ellas se le añaden
otras, muy distantes, como Fuentes de León, Llerena o Zafra que también registran un porcentaje relativamente elevado de
respuestas afirmativas sobre su viaje al espacio protegido.
Cuadro 4: Movilidad interna de turistas hacia Villarreal de San Carlos
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Tiempo
Oficina de turismo
(min.)*
Alange
2,2
90
Jerte
Alburquerque
11,9
90
Llerena
Alcántara
14,9
69
Malpartida de Cáceres
Aliseda
3,0
64
Castuera
Almendralejo
6,7
96
Zalamea de la Serena
Arroyo de la Luz
14,6
56
Cabezuela del Valle
Azuaga
8,7
127
Arroyomolinos de Montánchez
Badajoz
7,3
106
Hoyos
Baños de Montemayor
6,9
39
Poblado de Gabriel y Galán
Cáceres
18,0
46
Medellín
Caminomorisco
17,9
49
Mérida
Casares de Hurdes
70,6
66
Monesterio
Cañamero
19,2
66
Montehermoso
Coria
27,0
32
Moraleja
Don Benito
20,1
69
Olivenza
Feria
6,7
116
Plasencia
Fregenal de la Sierra
0,4
139
Santos Maimona
Fuentes de León
11,8
144
Talarrubias
Guadalupe
20,4
70
Torrejón el Rubio
Herrera del Duque
9,7
101
Trujillo
Hervás
22,4
37
Valencia de Alcántara
Higuera la Real
0,8
142
Villafranca de los Barros
Hornachos
16,1
109
Villanueva de la Vera
Jaraíz de la Vera
32,0
33
Villanueva la Serena
Jarandilla de la Vera
24,7
44
Villarreal de San Carlos
Jerez de los Caballeros
7,5
138
Zafra
* Se considera siempre la velocidad máxima legal de la carretera. El tiempo se refiere a ida.
Fuente: Elaboración propia
Oficina de turismo

% encuestas

% encuestas
19,0
19,2
13,1
9,8
4,1
29,7
34,6
41,5
16,4
21,1
10,4
11,4
22,3
17,4
2,9
34,8
9,9
7,3
99,0
24,0
9,5
3,2
16,0
19,8
71,9
11,5

Tiempo
(min.)*
38
133
53
96
96
35
66
51
35
74
82
130
32
40
122
17
110
94
10
36
100
104
54
72
0
113

A pesar de ello, el análisis gráfico refleja una clara tendencia negativa de los porcentajes de visita a Monfragüe a medida que se
incrementa el tiempo de desplazamiento. Esta relación, cifrada en un coeficiente de correlación de -0,607 (36,8% de explicación de
la varianza), desvela que la capacidad de atracción que posee el Parque Nacional, desciende considerando dos aspectos básicos.

Porcentaje de viajeros
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Figura 2: Tiempo de desplazamiento vs. % de encuestados que visita el Parque
Fuente: Elaboración propia

El primero y tal vez el más relevante desde el punto de vista territorial es que a partir de un desplazamiento superior a los 75 minutos,
valor que puede incrementarse en función de las condiciones del tráfico y otras restricciones de velocidad, el porcentaje de visitas a
Villarreal de San Carlos cae de forma drástica. El segundo, de fuerte implicación turística, está ocasionado por la propia vocación
turística que tiene el visitante, ya que si nos centramos en tipologías de turismo vinculadas a la naturaleza, sus porcentajes son más
acusados, circunstancia que se refleja en el caso de Casares de Hurdes, distante a más de 1 hora, pero que presenta valores superiores
al 70% de intención de visita.
La representación cartográfica de las isocronas que parten desde Villarreal de San Carlos no deja lugar a dudas pues se observa cómo
a partir de los 61 a 90 minutos de desplazamiento, el porcentaje de visitas a Monfragüe desciende.
Además, se intuyen otros dos aspectos fundamentales, hay un mayor peso específico de la zona norte de la provincia de Cáceres que
del sur, pero también hay que considerar otro hecho significativo como es la proximidad a las autovías. Por ello, se corrobora una vez
más que las vías de comunicaciones rápidas y seguras, como las autovías, son claves para la atracción de visitantes. No obstante,
queda patente que el tiempo de desplazamiento es elemento primordial para explicar la movilidad interna, máxime si consideramos
que buena parte de los turistas pasa como promedio dos noches en Extremadura. Eso supone que la movilidad interna queda
restringida normalmente a un día por lo que desplazamientos en coche superiores a las 3 horas, en trayecto ida y vuelta, suponen
una traba considerable, a no ser que se aproveche el viaje de ida o vuelta a la ciudad de residencia.
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Figura 3: Isocronas desde Villarreal de San Carlos y % de encuestados que visitan Monfragüe
Fuente: Elaboración propia

3.2. Variabilidad estacional.
El análisis de la estacionalidad del destino presenta resultados interesantes, ya que según los datos suministrados por el Observatorio
de Turismo, la época que cuenta con más visitas o intención de visita al Parque Nacional se corresponde con el periodo de máxima
afluencia turística de Extremadura, el verano. Lejos ya quedan tanto el otoño como la primavera, finalizando con el invierno como la
peor época.
Estos resultados contrastan con el atractivo de Monfragüe, donde la primavera y el otoño se muestran en todo su esplendor, mientras
que el verano, dado el tipo de clima que presenta, no es la mejor época. Pese a ello, el volumen de visitantes que recibe Extremadura
durante el estío hace que esta época sea la de mayor afluencia al espacio protegido.
La situación descrita anteriormente cambia en las principales zonas emisoras, donde la representatividad es bastante pareja entre el
verano y el otoño y la primavera, permaneciendo el invierno como la época menos propicia para realizar el desplazamiento. Además,
en zonas más distantes como Coria, Medellín o Guadalupe destaca la primavera.
Cuadro 5: Variabilidad estacional de turistas hacia Monfragüe

Oficina de turismo
Alange
Alburquerque
Alcántara
Aliseda
Almendralejo
Arroyo de la Luz
Arroyomolinos de
Montánchez
Azuaga
Badajoz
Baños de Montemayor
Cabezuela del Valle
Cáceres
Caminomorisco
Cañamero
Casares de Hurdes
Castuera

Inviern
o
%
0,0
1,8
1,6
0,7
1,4
1,3

Otoño
%
0,2
2,2
2,8
0,2
0,7
3,2

Primavera
%
0,4
3,5
4,4
0,2
3,1
2,9

Verano
%
1,5
4,4
6,0
1,9
1,5
7,1

4,4
1,1
1,6
0,2
3,3
2,7
2,1
3,4

12,3
0,7
1,2
1,4
6,4
4,1
2,9
6,0

8,5
3,5
1,6
1,4
9,8
4,9
6,3
8,5

9,5
3,5
2,8
3,9
10,3
6,3
6,6
1,3

8,6
1,0

15,2
2,5

17,9
2,7

28,9
3,5
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Oficina de turismo
Hoyos
Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
Jerez de los Caballeros
Jerte
Llerena
Malpartida de Cáceres
Medellín
Mérida
Monesterio
Montehermoso
Moraleja
Olivenza
Plasencia
Poblado de Gabriel y
Galán
Santos de Maimona

Inviern
o
%
0,7
3,2
3,7
0,6
1,8
2,9

Otoño
%
10,6
8,0
5,1
2,3
3,7
4,7

Primavera
%
0,0
7,6
7,5
1,3
4,5
3,9

Verano
%
30,3
13,1
8,4
3,3
8,9
7,8

0,5
3,4
1,6
1,6
3,1
2,7
0,1
6,0

2,8
4,5
2,4
1,7
6,0
2,3
1,0
8,4

5,6
7,2
2,9
4,3
2,7
4,8
0,5
8,9

4,2
6,0
3,5
3,8
10,4
7,6
1,3
11,4

1,7
4,9

3,6
1,0

2,8
1,2

8,3
2,8
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Coria
5,6
5,4
8,5
7,5
Talarrubias
Don Benito
2,3
4,2
4,6
9,1
Torrejón el Rubio
Feria
1,7
1,3
2,0
1,6
Trujillo
Fregenal de la Sierra
0,2
0,0
0,0
0,2
Valencia de Alcántara
Fuentes de León
2,7
3,2
2,6
3,3
Villafranca de los Barros
Guadalupe
2,7
4,1
7,1
6,4
Villanueva de la Serena
Herrera del Duque
1,3
1,3
2,7
4,3
Villanueva de la Vera
Hervás
3,2
5,2
5,5
8,4
Villarreal de San Carlos
Higuera la Real
0,2
0,0
0,0
0,6
Zafra
Hornachos
2,1
3,7
4,2
6,1
Zalamea de la Serena
Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Turismo (DGT, Junta de Extremadura)

1,5
15,3
4,1
0,6
0,1
2,4
1,6
9,3
1,9
0,4

1,1
30,0
5,2
1,6
0,7
4,1
2,5
19,0
3,2
0,4

1,7
19,5
5,5
1,6
0,1
5,1
4,7
16,9
1,6
0,4

3,0
34,3
9,3
5,6
2,3
8,1
7,1
26,7
4,8
2,8

El análisis cartográfico de la movilidad estacional que genera Monfragüe es muy dispar, aunque mantiene unas pautas muy
significativas. Durante las estaciones equinocciales la capacidad de atracción relativa, que no absoluta, es sensiblemente más amplia
que durante las correspondientes a los solsticios. Además, existen diferencias entre cada estación, ya sea por el porcentaje de
visitantes que logra atraer, o por la distancia a la que es capaz de atraer.

Figura 4: Movilidad estacional interna
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Fuente: Elaboración propia

En este contexto de variabilidad espacio-temporal, la primavera resulta la estación del año más propicia para la captación de
visitantes de distancias superiores, como lo prueba el hecho de que se produzcan desplazamientos de hasta 90 minutos, siempre
situándose en el entorno de las zonas que tienen carreteras de alta capacidad. Ello se corrobora también porque es durante dicha
estación cuando la demanda genérica del Parque otorga las mejores calificaciones en TripAdvisor, como se mostraba anteriormente.
Prueba de todo ello es que se detectan porcentajes de visitantes significativos que proceden de las Vegas Altas del Guadiana, como
sucede con Medellín, Don Benito o Villanueva de la Serena, todos con más del 20% de representatividad, si bien, cabe reconocer que
predominan otros espacios más cercanos y mejor comunicados, sobre todo, a través de la A-66.
Le sigue el otoño como estación que registra los desplazamientos de mayor distancia, aunque ya son sensiblemente más cortos que
los registrados durante la primavera.
En cambio, durante el verano se muestra una clara preferencia por los desplazamientos más cercanos, normalmente con orígenes
en el norte de la provincia de Cáceres, donde se concentra la mayor parte del turismo rural, que dedica más tiempo a recorrer el
entorno.
Mientras tanto, el invierno tiene una capacidad de atracción bastante más reducida y circunscrita a las zonas próximas y mejor
comunicadas por las autovías A-66 y Ex A-1.
3.3. Variabilidad motivacional.
Las motivaciones principales que esgrime la demanda para visitar el Parque Nacional de Monfragüe son variadas, aunque de forma
sintética puede decirse que se agrupan en 3: la primera sería la coincidente con la motivación genérica de descansar (25,5%); la
segunda obedecería al afán de conocer el patrimonio histórico-artístico de Extremadura (18,5%); y la tercera, consistiría en conocer
un espacio natural (18,1%). A ellas le unimos la observación de aves (5,7%), que tiene a Monfragüe como elemento destacado, como
demuestra la buena acogida que mantiene la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que celebraba en 2017 su décimo segunda
edición. También aparece como motivación la asistencia a eventos de la naturaleza, si bien su representatividad es casi anecdótica
(0,7%).
Los visitantes de Monfragüe esgrimen motivos muy variados para visitar Extremadura (recordemos que las encuestas se recogen en
las oficinas de turismo de toda la Comunidad) y de ellos, el 25% aproximadamente lo vinculan directamente a la naturaleza y su
disfrute. Ello apunta a la presencia de una demanda muy variable, que acude a Monfragüe como un complemento al conocimiento
de otras zonas, en muchos casos enfocadas a tipologías turísticas opuestas.
Cuadro 6: Motivos del desplazamiento
Descanso
%

Conocer
Patrim.
H-Art. %

Conocer
espacio
natural %

Observación
aves %

Oficina de
turismo

Descanso
%

Conocer
Patrim.
H-Art. %

Conocer
espacio
natural %

Observación
Aves %

Alange

41,2

29,4

11,8

5,9

24,5

22,5

23,8

1,3

32,5

17,5

18,5

3,8

34,8

14,8

18,4

3,2

4,9

Hoyos
Jaraíz de la
Vera
Jarandilla
de la Vera
Jerez de los
Caballeros

Alburquerque

22,7

24,3

14,4

2,8

Alcántara

24,3

25,0

21,9

7,0

Aliseda

17,1

9,8

22,0

25,2

26,5

13,9

0,0

Almendralejo

24,1

24,1

12,0

7,4

Jerte

25,3

14,5

21,8

3,5

Arroyo de la Luz
Arroyomolinos de
Montánchez

21,7

20,1

15,7

5,2

11,5

19,1

17,6

4,1

13,6

17,3

10,3

2,8

Llerena
Malpartida
de Cáceres

19,7

21,1

17,1

3,9

Azuaga

19,2

18,5

13,1

2,3

Medellín

27,0

24,0

12,3

3,1

Badajoz
Baños de
Montemayor

26,1

26,9

15,5

4,2

25,0

23,9

14,8

3,9

33,0

15,3

15,3

2,8

23,1

17,2

15,1

2,2

Cabezuela del Valle

27,1

14,6

22,9

3,9

Mérida
Monesteri
o
Monteher
moso

23,3

18,9

22,7

1,9

Cáceres

26,3

23,1

15,5

5,7

Moraleja

29,9

14,9

17,6

6,8

Caminomorisco

32,4

11,7

22,9

3,8

Olivenza

29,0

28,0

17,2

5,4

Cañamero

20,0

15,7

20,9

10,4

21,1

16,8

3,7

Casares de Hurdes

21,5

19,5

19,6

1,2

16,0

12,7

4,0

Castuera

16,8

15,3

13,0

7,6

Plasencia
28,6
Poblado de
Gabriel y
Galán
25,3
Santos de
Maimona
14,7

17,5

14,7

2,1

Coria

28,6

23,2

16,1

3,2

16,6

12,6

23,8

15,2

Don Benito

25,3

20,8

11,2

3,2

Talarrubias
Torrejón el
Rubio

18,9

16,0

17,9

13,8

Feria

28,0

33,3

14,0

0,0

24,8

15,1

1,5

Fregenal de la Sierra

16,7

33,3

16,7

0,0

Trujillo
42,4
Valencia de
Alcántara
23,1

15,6

18,1

7,5

Oficina de turismo
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Fuentes de León

17,1

20,7

24,1

3,6

Guadalupe

25,4

24,8

19,5

5,1

Herrera del Duque

25,8

14,0

14,0

2,2

Hervás

25,9

15,6

16,9

5,1

Higuera la Real

8,3

25,0

16,7

8,3

Villafranca
de los
Barros
Villanueva
de la
Serena
Villanueva
de la Vera
Villarreal
de San
Carlos

10,9

15,2

10,9

2,2

20,6

16,7

14,8

3,1

34,3

12,0

17,2

3,9

29,2

12,8

22,3

9,8

Zafra
26,0
Zalamea de
Hornachos
17,2
23,4
22,1
3,4
la Serena
32,7
Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Turismo (DGT, Junta de Extremadura)

23,4

15,5

1,6

15,4

9,6

3,8

El análisis cartográfico corrobora que muchos visitantes de Monfragüe tienen como motivo principal el descanso o pasar las
vacaciones y fines de semana.
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Figura 5: Motivaciones de desplazamientos
Fuente: Elaboración propia

De hecho se observa cómo, independientemente del número de viajeros, existen elevados porcentajes de procedencia del resto de
Extremadura. Se pone de manifiesto así que aprovechan la estancia para conocer lugares emblemáticos y el Parque es uno de ellos.
Otro motivo para viajar esgrimido por los encuestados para realizar su desplazamiento a Extremadura es conocer el patrimonio
histórico y artístico de la región, y detectamos cómo la procedencia principal se sitúa en los principales núcleos que enfocan el turismo
hacia esta tipología. Además, tienen en común que muchos de ellos se sitúan en el entorno más próximo a la A-66, con lo que los
desplazamientos se producen de forma más cómoda y segura.
En cambio, cuando observamos los desplazamientos que siguen quienes desean conocer espacios naturales, las rutas abarcan casi
todo el territorio extremeño, aunque destacan las áreas más cercanas. No obstante, podemos observar que aún existen porcentajes
elevados en zonas tan alejadas como las del Sur de Badajoz. Ello obedece posiblemente a que practican un tipo de turismo muy
vinculado a las zonas naturales. Asimismo se comprueba que son numerosos los visitantes del entorno de Cañamero, núcleo en el
que se halla el Centro de Recepción del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, que se desplazan a Monfragüe, al igual que sucede con
áreas de La Serena, Hornachos y otros espacios protegidos. Se detecta de esa manera que existe un sector de la demanda
especialmente interesado en conocer no sólo Monfragüe, sino también otros espacios naturales.
Por el contrario, cuando los encuestados responden que la motivación es la observación de aves, la perspectiva cambia de forma
clara, ya que los desplazamientos se suelen concentrar en un triángulo que abarca La Serena, el Geoparque y Monfragüe, espacios
que realmente son atractivos para las aves, a la vez que se encuentran relativamente próximos a las grandes vías de comunicación.

4. DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE HALLAZGOS.
Los resultados obtenidos a través de esta investigación ponen de relieve que los espacios protegidos son un auténtico reclamo
turístico debido a la gran afluencia de visitantes que atesoran. Monfragüe, tras su reconocimiento como Parque Nacional no ha sido
ajeno a esa tendencia, aunque debido a las vicisitudes económicas por las que ha pasado el país, ha sufrido cierta recesión en el
volumen de viajeros que recibe. Por ello, creemos que más allá del simple conocimiento del número de turistas, de sus características,
debe imponerse un análisis espacial que permita ver la movilidad interna. Este aspecto tratado en la literatura turística reciente casi
en exclusiva como un análisis de los grandes flujos intrarregionales se ha revelado como una herramienta eficaz para realizar las
siempre complejas tareas de planificación y la puesta en marcha de políticas turísticas conducentes al desarrollo de la actividad.
De hecho, con este ensayo metodológico se ha demostrado que Monfragüe tiene una capacidad de atracción limitada a la propia
idiosincrasia de los turistas, entre los que predomina una estancia media que apenas supera los 2 días. Esta escasa permanencia en
el territorio condiciona los desplazamientos que se efectúan en uno de los días a la isocrona de los 60 a 90 minutos por cada trayecto
de ida. Obviamente esto implica además que las zonas que presentan mejores pautas de accesibilidad (no en espacio pero sí en
tiempo) sean las que facilitan ese trasiego de visitantes al Parque.
Junto a ello, también es destacable el diferente comportamiento que tienen los flujos de viajeros en función de la estación del año o
de las motivaciones que tiene para el viaje. Este hallazgo, asimismo interesante, se puede percibir mediante un trabajo de campo,
aunque no se había contrastado mediante datos.
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5. CONCLUSIONES.
La realización de este trabajo de investigación ha permitido extraer las siguientes conclusiones:
En primer lugar, Monfragüe es un destino de primer orden en Extremadura para el turismo de naturaleza, como lo demuestra la
importante capacidad de atracción que posee para los viajeros que llegan a otros puntos de la Comunidad Autónoma,
independientemente de la modalidad turística que practiquen. Asimismo goza de una reputación on line envidiable.
En segundo lugar, se ha demostrado que la capacidad de atracción es limitada y está condicionada por el tiempo de desplazamiento,
no por la proximidad, y por la accesibilidad que permiten las nuevas infraestructuras.
En tercer lugar, se ha visto que la capacidad de atracción varía notablemente entre las diferentes estaciones del año, destacando la
primavera y el otoño con los flujos más alejados del Parque, mientras que en el verano prima la proximidad y, sobre todo, la gran
afluencia de visitantes en el norte de la provincia cacereña.
En cuarto y último lugar se ha comprobado que Monfragüe es capaz de atraer viajeros que visitan Extremadura por diversos motivos,
aunque es posible detectar ciertos flujos específicos cuando se trata de demanda que busca conocer espacios naturales o practicar
una modalidad específica como es el turismo ornitológico.
De igual modo, cabe destacar que es necesario continuar trabajando en esta línea ya que el análisis de los flujos turísticos internos
puede aportar una nueva perspectiva a las políticas turísticas conducentes a la elaboración de productos turísticos que abarquen
amplios territorios.

REFERENCIAS
Antón, S. y González, F. (2005) Planificación territorial del turismo, Barcelona UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
Belmonte, M. D. (2008) La vegetación del Monfragüe y su área socioeconómica de influenci, Junta de Extremadura.
Belmonte, M. D. (2016), "Anotaciones a la flora vascular del Parque Nacional de Monfragüe y su área de influencia (Cáceres, España)" Botanica
Complutensis, Vol. 40, pp. 1117-130.
EUROPARC. (2010), Guía CETS. Recuperado el 5 de 5 de 2017, de http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/guiacets.pdf
EUROPARC.
(2017),
Declaración
de
Ecoturismo
de
Daimiel.
Recuperado
el
20
de
03
de
2017,
de
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/CETS/declaracion-ecoturismo-daimiel-nov16.pdf
EXTREMAMBIENTE. (2007), Extremambiente. (J. d. Extremadura, Editor) Recuperado el 25 de 05 de 2017, de http://extremambiente.gobex.es
Mangano, S. (2007), El turismo en los espacios naturales protegidos. Análisis de los objetos de consumo turístico y del comportamiento de los turistas
en los parque naturales de Liguria. Girona, Universitat de Girona.
MAPAMA. (s.f.), Red de Parques Nacionales. Recuperado el 31 de 5 de 2017, de http://www.mapama.gob.es
Montiel A.M.; Rius, F. y Barón, F.J. (1997). Elementos básicos de Estadística Económica y Empresarial, Madrid: Prentice Hall.
Parra, E. (2007). Estadística para Turismo. Madrid: Mc Graw-Hill.
Rengifo, J.; Sánchez, J.M. y Sánchez, M. (2013), "Análisis del desarrollo del turismo rural en la provincia de Cáceres en los inicios del siglo XXI", Pasos,
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 11, Nº 4, 615-630.
Rodríguez, P. y Santana, M.A. (2014). Consumo turístico y desigualdad social en España. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 12, Nº
1, pp. 29-51.
Sánchez, J.M. y Sánchez, M. (2016), Sinergias turísticas en entornos rurales: entre el mito y la realidad. El caso del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara,
Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, Santiago de Compostela: UFRGS, ANTE, USC, GMNAR, pp. 433-447
Sánchez, J.; Sánchez, M. y Rengifo, J.I. (2013), "La evaluación del potencial para el desarrollo del turismo rural. Aplicación metodológica sobre la
provincia de Cáceres", Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, Nº 13, 1, pp. 99-130.

AGRADECIMIENTOS:
“La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación recibida por el grupo de investigación en Desarrollo Sostenible y Planificación
Territorial procedente del FEDER y de la Junta de Extremadura, a través de la ayuda GR15121”
"Este trabajo ha sido financiado con la Ayuda a Grupos de Investigación (Grupo HUM001) de la Junta de Extremadura (Exp. GRU15038), según DOE
nº 215, de 9 de noviembre de 2015)".

1206

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
1159
ESTUDO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO PARA A
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL DO TERRITÓRIO DA
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO, LAFÕES E ALTO PAIVA
P. Antunes1, M. Nogueira2; T. Rabaça3
1

baila@estgv.ipv.pt, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
marianogueira@addlap.pt, Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva, Portugal
3 trabaca@estv.ipv.pt, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
2

RESUMO
O território da Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP), é rico em património natural. Nesse âmbito,
foi realizado o “Estudo de Enquadramento Estratégico para a Valorização do Património Natural da região da Associação de
Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva” (ADDLAP, 2015). Que inclui o Volume I “Caracterização e Diagnóstico” e o Volume II
“Análise Estratégica e Linhas de Ação”. No referido estudo, em diversos planos relevantes, é caracterizado o património natural da
ADDLAP ao nível do clima, orografia e geologia, recursos minerais, hídricos, termais e energéticos, paisagem e ocupação do solo,
recursos endógenos associados a recursos naturais e floresta. São salientadas as serras, os parques e matas florestais. Ao nível
ecológico, são caracterizadas as áreas e sítios protegidos, e a biodiversidade associada aos habitats, à fauna e à flora, tendo em vista
ações de conservação da natureza. Foi realizado um levantamento das ações, infraestruturas e equipamentos de valorização do
património natural, incluindo percursos terrestres, ecopistas, praias fluviais, miradouros, parques de campismo, parques de
merendas, infraestruturas, equipamentos e ações associados a desportos na natureza, etc. Tem em vista a realização de uma análise
estratégica e o estabelecimento de linhas de ação para o património natural no território da ADDLAP, foi realizada uma análise SWOT,
evidenciando forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. No estudo são definidos princípios para a proteção e conservação do
património natural. Este é também perspetivado como fator de desenvolvimento local. São apresentadas boas práticas nacionais e
internacionais de conservação da natureza e valorização do património natural para os vetores estratégicos definidos para a área de
estudo: matriz territorial, floresta, energias renováveis, recursos hídricos e informação e divulgação. Para os referidos vetores
estratégicos, são apresentadas trinta propostas de ação, incluindo a conceção de dois projetos piloto a implementar. A cooperação
interterritorial e transnacional e os fundos financeiros disponíveis para ações de conservação e valorização do património natural são
também apresentados no presente estudo.
Palavras-chave: ADDLAP; conservação; património natural; valorização

STUDY OF A STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE VALUATION OF THE NATURAL HERITAGE OF THE TERRITORY OF THE ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO, LAFÕES E ALTO PAIVA
ABSTRACT
The territory of the Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP), is rich in natural heritage. In this context,
the "Strategic Framework Study for the Valuation of the Natural Heritage of the region of Associação de Desenvolvimento do Dão,
Lafões e Alto Paiva" (ADDLAP, 2015) was conducted. That includes Volume I "Characterization and Diagnosis" and Volume II "Strategic
Analysis and Lines of Action". In this study, ADDLAP's natural heritage in terms of climate, orography and geology, mineral, water,
thermal and energetic resources, landscape and land occupation, endogenous resources associated with natural resources and forest
are characterized in several relevant plans. The mountains, parks and forests are highlighted. At the ecological level, the protected
areas and sites are characterized, as well as the biodiversity associated with habitats, fauna and flora, in view of nature conservation
actions. A survey was carried out of the actions, infrastructure and equipment for valuing the natural heritage, including terrestrial
trails, ecopists, river beaches, belvederes, camping sites, picnic areas, infrastructures, equipment and actions associated with sports
in nature, etc. To carry out a strategic analysis and the establishment of action lines for the natural heritage in the territory of ADDLAP,
a SWOT analysis was carried out, evidencing strengths, opportunities, weaknesses and threats. The study defines principles for the
protection and conservation of natural heritage. This is also perceived as a factor of local development. Good national and
international practices of nature conservation and valorization of the natural heritage are presented for the strategic vectors defined
for the area of study: territorial matrix, forest, renewable energies, water resources and information and dissemination. For these
strategic vectors, thirty proposals for action are presented, including the design of two pilot projects to be implemented. Interterritorial and transnational cooperation and financial funds available for conservation and enhancement of natural heritage are also
presented in the present study.
Keywords: ADDLAP; conservation; natural patrimony; valuatio

1. INTRODUÇÃO
Nos tempos de hoje, associada às mais-valias da atividade económica de bens e serviços, a competitividade das cidades e das regiões
relaciona-se muito com a matriz ambiental do território e com o valor acrescentado que pode emergir do seu património natural,
mesmo que imaterial.
No passado, o património natural era sobretudo encarado na perspetiva económica de aproveitamento dos recursos naturais ao
nível do setor primário, seja no que diz respeito à produção agrícola, florestal ou às indústrias extrativas, por vezes com fortes
impactos ambientais locais ou regionais.
Os recursos hídricos eram igualmente utilizados de acordo com os benefícios mais imediatos que deles poderiam ser feitos em
proveito do Homem ou da economia .
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Atualmente, a perspetiva de valorização do património natural já dá um maior enfoque ao Ambiente, observando-se uma maior
articulação com o desenvolvimento sustentável local. Os aspetos ecológicos e a vivencialidade humana de um meio ambiente
saudável são fortemente apreciados. Por outro lado, o património natural tem sido complementado e valorizado através de diversas
ações, equipamentos ou infraestruturas públicas ou privadas.
O património natural do território da ADDLAP tem já hoje grandes aproveitamentos e que são suas marcas, i.e., a floresta, a vinha ou
as termas. Apenas para se referirem as mais expressivas no seu contexto socioeconómico tradicional. Porém, o seu potencial de
valorização é muito expressivo, apresentando notoriamente diversas vantagens comparativas face a outros territórios.

2. O TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA
O território de intervenção da ADDLAP (abaixo designado por território da ADDLAP) inclui 53 freguesias de cinco municípios do
distrito de Viseu: Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (vide figura seguinte).
O território da ADDLAP está geoestrategicamente localizado no centro-norte de Portugal, numa área charneira entre o norte e o sul
e entre o litoral e o interior. Ocupa uma área total de 1119 km2 (1,3% do território de Portugal continental) e 232,7 km de
perímetro374.
A população dos municípios da ADDLAP é de 141126 habitantes (Censos, 2011), o que corresponde a 1,3% da população nacional
(10562178 habitantes).
À semelhança de outras regiões do interior, decorrendo em grande medida da propalada “litoralização” do país, a região da ADDLAP,
nos últimos 50 anos, tem apresentado um decréscimo demográfico significativo.
O território da ADDLAP é assim um território de baixa densidade, com exceção de Viseu. De facto, a densidade populacional dos
municípios da ADDLAP sem incluir o município de Viseu - 50 habitantes/km2 (Censos, 2011), é menos de metade da média nacional
(115 habitantes/km2).

a)

b)

Figura 25: a) Localização do território da ADDLAP em Portugal continental; b) municípios da ADDLAP e território de intervenção.

3. CRACTERIZAÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO DA ADDLAP
O clima é um fator abiótico fundamental para os ecossistemas, contribuindo para definir/condicionar decisivamente os habitas e a
sua biodiversidade, tal como a cobertura vegetal em geral (e.g. agricultura e floresta de um território).
O clima do território da ADDLAP é temperado, mediterrânico, com influência continental (de este) e marítima (de oeste) com estação
seca bem demarcada, ainda que curta (julho e agosto), coincidente com a época de temperaturas mais elevadas.
Saliente-se que o território da ADDLAP está na interface entre os dois macrobioclimas que ocorrem em Portugal continental:
mediterrânico e temperado.
A orografia do território da ADDLAP é predominantemente de baixa montanha, influenciado pelo Maciço da Gralheira a nortenoroeste (Castro Daire), Serra da Freira e Serra da Arada a norte (São Pedro do Sul), Serra de Leomil e da Lapa a norte-nordeste (Vila

374

Valores determinados a partir da base cartográfica do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) utilizada na georreferenciação do Sistema de Informação Geográfica
desenvolvido para este estudo.
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Nova de Paiva) e Serra do Caramulo a sul (Oliveira de Frades), sendo a sua área central caracterizada por ocorrência de um planalto,
mormente o município de Viseu e a zona sudeste do município de São Pedro do Sul, com cotas a variar entre 300 e 600 m.
As ocorrências minerais, nesta região, resultam das características específicas das litologias presentes, mas também, e sobretudo,
das características estruturais de origem tectónica.
Em termos de rochas ornamentais ou para construção, é o território da ADDLAP é rico na exploração de granitos e afins, verificandose a dispersão de diversas industrias extrativas (vulgo pedreiras).
Os recursos hídricos de uma região são um fator capital para a qualidade da saúde humana, da biodiversidade e do ambiente em
geral, para a segurança das comunidades, bem como um motor de desenvolvimento.
A rede hidrográfica é relativamente densa, estruturando-se em torno do rio Paiva a norte (bacia hidrográfica do Douro), do rio Dão
a sul (bacia hidrográfica do Mondego) e do rio Vouga na zona central (bacia hidrográfica do Vouga).
Dadas as características geológicas da região onde se insere a ADDLAP, é abundante a ocorrência de águas termais com propriedades
terapêuticas, encontrando-se aqui uma das maiores densidades de estâncias termais a nível nacional. Refiram-se: São Pedro do Sul,
Alcafache (Mangualde e Viseu), Carvalhal (Castro Daire), Caldas de Sangemil (Tondela), Caldas de Aregos (Resende), Caldas da Cavaca
(Aguiar da Beira), Caldas da Felgueira (Nelas).
A região da ADDLAP disfruta de diversos recursos energéticos potenciais, nomeadamente através do aproveitamento de energias
renováveis, com forte potencial de recursos endógenos e boas condições naturais relativamente à produção, nos domínios hídrico,
mini-hídrico, eólico, solar, geotérmico, biomassa e biogás.
Na figura seguinte está patente um mapa que apresenta a percentagem das principais ocupações e usos do solo no território da
ADDLAP.

Fonte: IFN5 - ICNF

Figura 26: Principais ocupações e usos do solo no território da ADDLAP.
O território da ADDLAP tem um “portfólio” alargado de recursos endógenos, muito já valorizados e fundamentais na atividade
económica da região onde se insere, outros, notoriamente onde é fundamental acrescentar valor na sua transformação e
comercialização. Neste âmbito surgem os recursos associados à matriz territorial, incluindo valores intangíveis como a imagem
ambientalmente exemplar da região, um ativo muito relevante.
No quadro seguinte agrupam-se os principais recursos endógenos associados a recursos naturais da região da ADDLAP.
Quadro 27: Principais recursos endógenos no território da ADDLAP.
Recursos
Hídricos

Agrícolas

Florestais

Minerais

Outros geológicos
Energéticos

Descrição sucinta
Elevado potencial para abastecimento de água para consumo humano e industrial, regadio, usos balneares, de lazer e
desportivos.
Potencial hidroelétrico já relativamente reduzido.
Não há grandes condições para a produção agrícola intensiva associada às hortícolas e cerealíferas.
Produção de frutos como a maçã e atualmente a produção de frutos vermelhos.
Produção de vinho.
Produtos lenhosos associados ao pinheiro e eucalipto destinados à produção de aglomerados de madeira, pasta de papel,
móveis e, em menor escala, construção civil.
Atualmente há uma menor relevância da exploração da resina.
Algum potencial para a produção – sustentável - de madeira “mais nobre” decorrente a espécies autóctones, como os
carvalhos.
Exploração de produtos associados, como o mel, os cogumelos ou os frutos silvestres.
Rochas ornamentais e destinados à construção, sobretudo graníticas.
Minérios (e.g. cassiterite (óxido de estanho) e a volframite (tungstato de ferro e manganês), sem rentabilidade de
exploração atual.
Recursos termais bem explorados
Produção de energia eólica e, em menor escala, solar térmica e fotovoltaica e geotérmica.
Biomassa florestal para centrais térmicas e usos públicos em pequena escala.
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Considerando a sua relevância para a região da ADDLAP, ao nível da paisagem, ocupação do solo e associação ao património natural,
no presente estudo é dado um particular destaque à floresta.
As florestas podem ser naturais, seminaturais ou de produção, sendo esta preponderante no território da ADDLAP.
À semelhança de Portugal continental, após as glaciações, grande parte do território da ADDLAP foi coberto pela floresta fagosilva375,
onde imperavam espécies arbóreas de folha caduca, ou caducifólias, predominando nesta região o carvalho-alvarinho (Quercus
robur), o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e o castanheiro (Castanea sativa).
Os ecossistemas florestais deste coberto vegetal autóctone, por razões várias, foram sendo substituídos por urzais (Erica spp. e
Calluna vulgaris), giestas (Cytisus spp.) e tojais (Ulex spp.) ou formações naturais mistas de urzes, giestas, tojo e carqueja
(Pterospartium tridentatum), vulgarmente conhecidos pela designação genérica de matos.
Já sobre a ação antropogénica, por volta do século XVI, muitas áreas de mato foram rearborizadas com o pinheiro bravo (Pinus
pinaster), dando-se um grande impulso à área de pinhal.
Até à invasão de eucaliptos (Eucalyptus globulus) que se assiste nos dias de hoje, o pinhal predominava no coberto vegetal da região
da ADDLAP, abaixo dos 700-800 m.
O solo nos municípios em que está inserida a ADDLAP é sobretudo ocupado por floresta (aproximadamente 50%). As maiores taxas
de ocupação florestal ocorrem no município de Oliveira de Frades, atingindo praticamente 70% do território. Esta percentagem de
território florestal ultrapassa largamente a média nacional, demonstrando a relevância desta atividade.

4. BIODIVERSIDADE
O território da ADDLAP tem uma área reduzida de territórios sob um estatuto de proteção. E, de facto, o território com ocupação
“puramente” natural é muito reduzido.
Tendo meramente por base a cartografia de espécies de fauna e flora relevantes detetadas no território da ADDLAP ou confinante
na respetiva base do ICNF, na figura seguinte apresenta-se uma carta com um indicador genérico da biodiversidade no território da
ADDLAP.
Figura 27: Indicador genérico – quadrículas 10 km x 10 km - da biodiversidade: número de espécies referenciadas no território da
ADDLAP.

Importa reconhecer a relevância para a biodiversidade de áreas que não estão necessariamente ao abrigo de um estatuto de proteção
e que ocupam grandes áreas no território da ADDLAP.
Para o efeito, basta atender ao padrão de ocupação e uso do solo, que permite identificar, a uma escala macro, diversos tipos de
habitats com interesse para a conservação. Estes locais de elevado valor ecológico, estão associados a meios seminaturais (matos,
vegetação esclerofila e pastagens naturais), áreas florestais e áreas agrícolas.
Estas áreas, independentemente do seu valor ambiental intrínseco, desempenham igualmente, a par do conjunto de espaços
protegidos nas margens dos principais cursos de água – galerias ripícolas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) - um papel
relevante na manutenção de um contínuo ecológico coerente e característico na região.
De um modo simplificado, no quadro seguinte expõem-se os diferentes tipos de habitats de acordo com o tipo de coberto vegetal e
que podem ser encontrados no território da ADDLAP.
O pico da biodiversidade no território da ADDLAP é detetado nas galerias ripícolas da região, sendo este um ativo do património
natural da região que de ser salientado. De facto, numa análise comparativa com outras regiões do país, parece ser nesta região que
se detetam em maior quantidade e qualidade galerias ripícolas em Portugal.
As linhas de água da região, em troços ainda de montante, permitem a formação de galerias ou corredores ripícolas arbustivos e
arborícolas frondosos sobre a água (bosques ripícolas), constituindo-se igualmente com a sua riqueza paisagística, como uma das
principais memórias dos rios na região.

375

Predominam árvores da família das fagáceas, como os carvalhos (espécies do género Quercus), a faia (Fagus sylvatica) e o castanheiro (Castanea sativa).
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Deve-se salientar que, contrariamente a outros território classificados e/ou com grande valor em termos ecológicos em Portugal,
sobre a região da ADDLAP não são encontrados estudos relevantes de inventariação e caracterização da biodiversidade, sobretudo
ao nível de habitats e fauna. Sobre a flora são encontrados alguns trabalhos, sobretudo sobre o estrato arbóreo / floresta.
Quadro 28: Habitats de acordo com o tipo de coberto vegetal.
"Habitat"
Matos
Matagais
Terrenos
cultivados
Terrenos
incultos
Ruderal
Relvados
húmidos
Rupícola
Ripícola
Ornamental

Descrição
Estrato arbóreo mais ou menos denso e contínuo.
Estrato arbóreo inexistente ou pouco significativo, presença significativa de espécies arbustivas.
Diferentes culturas arvenses (interesse agrícola), e.g. vinhas, pomares, olivais, hortas, culturas cerealíferas, etc.
Comunidades herbáceas caracteristicamente pioneiras, com estrato arbustivo pouco desenvolvido ou inexistente.
Comunidades ligadas à atividade humana corresponde a espaços não agricultados, e.g. taludes de estradas.
Vegetação de clareiras temporárias ou permanentemente húmidas, usuais na proximidade de linhas de água ou de relvados
destinados à pastorícia (e.g. lameiros, pastagens permanentes, etc.).
Vegetação sobre substrato rochoso, i.e. sobre afloramentos de rocha fragmentada ou não.
Coberto vegetal desenvolvido nas galerias ribeirinhas, linhas de água, lagos ou albufeiras.
Coberto vegetal com elevado potencial paisagístico.

5. TERRITÓRIO PROTEGIDO
No território da ADDPLAP não há áreas protegidas, havendo apenas dois espaços que integram a Rede Natura, como SIC,
pertencentes à região biogeográfica mediterrânica: Sítio do Rio Paiva (Vila Nova de Paiva); Sítio do Cambarinho (Campia – Vouzela).
O território do município de Vouzela encontra-se enquadrado num complexo de serras e vales formado pelo Caramulo, Freita-Arada
e pelos rios Vouga e Alfusqueiro, num enclave de clima marcadamente atlântico com uma identidade própria (a região de Lafões),
propiciando áreas de elevada biodiversidade, algumas ainda bem preservadas, muito importantes para a conservação de espécies
que encontram aqui o seu limite sul.
Recentemente foi criado o Parque Natural Vouga Caramulo (Vouzela), englobando o referido território de significativo interesse
natural.

6. OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE NATURAL NO TERRITÓRIO
Na região da ADDLAP serras de média altitude circundam a região central planáltica (constituída essencialmente pelo município de
Viseu). Estas serras são essenciais para a caracterização da paisagem e o espaço/património natural ou seminatural da região.
Os municípios de São Pedro do Sul, sobretudo a norte (que não está incluída no território da ADDLAP), e o de Vila Nova de Paiva são
dominados por estas serras.
Vila Nova de Paiva pertence à região serrana do Alto Paiva – as “terras do demo” de Aquilino Ribeiro, sita entre Vila Nova de Paiva,
Moimenta da Beira, Viseu, Sátão, Castro Daire e Tarouca.
Saliente-se que esta designação literária, quase lendária, sobre as características naturais e paisagísticas muito próprias deste
território têm muita força identitária.
Mais de 80 por cento do município de Vila Nova de Paiva estende-se por platitudes acima dos 800 metros, atingindo 1016 metros na
freguesia do Touro confinante com a Serra de Leomil.
A Serra do Caramulo, na sua vertente noroeste ainda abrange uma parte da área do sul dos municípios de Vouzela e Oliveira de
Frades.
No município de São Pedro do Sul a norte, fora do âmbito da ADDLAP, as serras da Freita e Arada (maciço da Gralheira) marcam o
território.
Popularmente são evidenciados em toponímia montes relativamente evidenciados por despontar em áreas de orografia pouco
acidentada. Assim, no território da ADDLAP, contrariamente aos outros municípios de orografia acidentada, no município de Viseu
são evidenciados popularmente alguns “montes”.
Com a sua elevada ocupação florestal, no território da ADDLAP, estão definidas, por vezes apenas pela tradição popular, manchas
florestais preservando ainda uma grande densidade de espécies autóctones ou outras espécies tradicionais de interesse florestal.
Com à sua topografia, geologia e rede hidrográfica densa que se distribui por vales, alguns estreitos e escarpados, a região da ADDLAP
é rica em formações hidromorfológicas, algumas visualmente atraentes.
O geossítio mais singular no território da ADDLAP é o Monte de Santa Luzia, com o seu singular maciço quartzítico.
No território da ADDLAP estão, contudo, presentes diversos afloramentos peculiares e alguns penedos. Popularmente, a estes
penedos é atribuído um nome associada à forma a que se assemelha, antropomórfica ou de outra natureza.
Merece destaque o afloramento de rocha granítica do monte de Santa Eufémia em Viseu. Esta grande formação rochosa granítica é
um exemplar único na Europa, considerando a sua volumetria e integridade praticamente intacta.

7. AÇÕES, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL
O território da ADDLAP é muito propício ao pedestrianismo, caminhadas ou trekking.
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Já a um ritmo de corrida, o trail running, atualmente com grande crescimento em número de praticantes, também encontra no
território da ADDLAP, condições muito favoráveis para o seu desenvolvimento.
À semelhança de outras regiões, na sequência do crescimento da predisposição das pessoas para a atividade desportiva ao ar livre,
incluindo caminhadas, nos últimos anos têm surgido diversos percursos pedestres no território da ADDLAP.
Estes percursos, usualmente agregados num tema que lhe dá a designação, são fortemente imiscuídos com o património natural,
rural-agrícola e histórico-cultural, para além da rede hidrográfica. Sendo um veículo importante para levar as pessoas a estes
territórios. É frequente a sua distribuição por freguesia.
Ao nível urbano, as ciclovias, propiciando um meio de transporte não poluente, económico e, relativamente rápido, têm tido um
grande desenvolvimento. Atendendo à sua orografia, as ciclovias ainda não estão muito implantadas em aglomerados urbanos da
região da ADDLAP.
A Linha Ferroviária do Vouga, ainda sem estar infraestruturada no território da ADDLAP, é muito utilizada para a prática do ciclismo,
BTT e pedestrianismo.
Os diversos municípios têm já diversos projetos para a implantação de ciclovias em meio urbano ou atravessando áreas rurais.
O Caminho Português Interior de Santiago tem uma extensão de 205 Km, em território nacional, atravessando os municípios de Viseu,
Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves. Atravessa a fronteira em
Vilarelho da Raia, percorrendo cerca de 180 Km da Via da Prata, em território espanhol, até Santiago de Compostela, Espanha. Desde
2012, está devidamente sinalizado e infraestruturado (incluindo albergues, distando aproximadamente 20 km entre si), a partir de
Viseu.
Atendendo a aspetos já referidos, como uma rede hidrográfica densa, linhas de água em troços de montante, formações
hidromorfológicas “atrativas (e.g. cascatas e quedas de água), galerias ripícolas e bosquetes associados com elevada biodiversidade,
ao território da ADDLAP dispõe de condições ímpares para a atividade balnear. Por outro lado, parece que a predisposição das
pessoas para este tipo de infraestruturas e modos de passar os períodos de lazer tem sido crescente nos últimos anos.
Saliente-se o número de praias e as infraestruturas e equipamentos aí instalados no território da ADDLAP. Há, contudo, alguns
aspetos relativos à qualidade da água a montante que devem ser corrigidos.
O território da ADDLAP dispõe de ótimas condições para a prática de desportos de natureza, seja de montanha ou aquáticos, mais
ou menos radicais, para além das tradicionais atividades cinegéticas de caça e pesca, entre outras, atividades de aventura, lazer e
exploração da natureza, aliadas a atividades lúdicas e culturais.
A região da ADDLAP, à semelhança de outro tipo de alojamento low cost ou próximos da natureza, e refletindo sobre o seu potencial
para ecoturismo, está muito carente ao nível de parques de campismo. Por exemplo, a cidade de Viseu é a única capital de distrito
portuguesa que não dispõe de Parque de Campismo.
Atualmente o território da ADDLAP tem apenas dois parques de campismo instalados, precisamente os dois no município de Vouzela.
Os parques de merendas, usualmente em espaços naturais ou florestais, são comuns no território da ADDLAP, estando esta
relativamente bem equipada a este nível.
Após alguns anos de desinvestimento em parque de merendas, o que deverá estar associado ao menor interesse neste tipo de prática,
nos últimos anos tem-se verificado um maior investimento na construção ou requalificação de parques de merendas e de lazer no
território da ADDLAP.
O território da ADDLAP, nalgumas áreas, tem bons recursos cinegéticos, tendo diversas Zonas de Caça concessionadas, a maioria são
Zonas de Caça Municipais (algumas promovidas por juntas de freguesia) e, em menor quantidade, Zonas de Caça Associativas.
No território da ADDLAP há diversos clubes de caça e pesca, havendo a Federações dos Clubes de Caça e Pesca do Distrito de Viseu.
Os rios truteiros (sobretudo truta-fário, mas igualmente truta-arco-íris) na região da ADDLAP eram uma tradição, sobretudo o rio
Vouga e respetivos afluentes, sendo destacado o rio Alfusqueiro. O rio Paiva também tradição na pesca de truta, sendo considerado
também considerado uma Água Salmonídea.

8. AMEAÇAS SOBRE O PATRIMÓNIO NATURAL
No quadro seguinte apresentam-se os principais riscos naturais e ambientais e ameaças que pairam sobre o património natural do
território da ADDLAP.
Quadro 29: Alguns dos principais riscos naturais e ambientais e ameaças que pairam sobre o património natural do território da
ADDLAP.
Risco/ameaça
Território da ADDLAP
Ocupação do solo e sobre-exploração A agricultura intensiva – e.g. culturas hortícolas e cerealíferas - não tem condições significativas para se
de recursos naturais: agricultura
desenvolver no território da ADDLAP.
Há que haver alguma atenção relativamente a empreendimentos agrícolas de fruticultura e, sobretudo,
viticultura intensiva que têm despontado nos últimos anos. Nestas duas áreas parece ter havido, “para já”,
boas práticas agrícolas ao nível ambiental.
Nas últimas décadas o abandono dos terrenos agrícolas tem provocado alguns impactes ambientais
negativos no território, sobretudo indiretos.
Ocupação do solo e sobre-exploração Esta é uma das principais ameaças no território da ADDLAP, nomeadamente a eucaliptização do território,
de recursos naturais: floresta
com as consequências negativas ao nível do solos, recursos hídricos e biodiversidade.
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Risco/ameaça
Território da ADDLAP
Ocupação do solo e Sobre-exploração Atualmente esta não é uma atividade significativa no território da ADDLAP
de recursos naturais: indústrias
extrativas
Pressão urbana e demográfica
Depois do crescimento urbano verificado no final do séc. XX, a pressão urbana não deverá ser tão
significativa nos próximos anos (para isso também contribui uma melhor regulamentação e ordenamento
do território). Este facto está sobretudo associado à depressão demográfica que se faz sentir.
O abandono e envelhecimento da população nos territórios rurais parece continuar nos próximos anos,
com consequências indiretas sobre o ambiente e o património natural muito significativas.
Construção de infraestruturas viárias A eventual implantação de um novo eixo ferroviário Aveiro- Vilar Formoso (não aproveitando a Linha
e outras
Ferroviária da Beira Alta até Vila Franca das Naves ou Mangualde) atravessará o território da ADDLAP,
incluindo áreas naturais, seminaturais ou florestais significativas. É preciso verificar-se uma grande atenção
sobre os impactes ambientais do projeto.
Não está prevista a construção de outras grandes infraestruturas (e.g. barragens, túneis, aeroportos, etc.)
para o território da ADDLAP, com exceção da eventual requalificação em autoestrada do traçado do IP3.
Poluição de âmbito local
Essencialmente, atendendo à limitada industrialização e aglomerados urbanos de reduzida dimensão, a
poluição atmosférica com reflexos locais não é muito significativa na região.
A poluição do meio hídrico já é de assinalar nalguns troços de linhas de água. A construção de algumas
ETAR que ainda falta concretizar, uma melhor operação de algumas já implantadas são vitais para
minimizar este problema gravoso que afeta, para além de outros aspetos, a biodiversidade das zonas
ribeirinhas e a qualidade da água com fins balneares.
Poluição de âmbito local global (vide A médio-longo prazo, o efeito de estufa pode provocar alterações climáticas com impactes ambientais
e.g. as alterações climáticas),
significativos. Comparando com outras regiões do país (i.e. vide a subida do nível medio do mar no litoral e
a desertificação no sul) os impactos não deverão ser tão gravosos na região, mas pode haver alterações
(algumas positivas) na fauna, na flora e na atividade agrícola.
Ao nível dos recursos hídricos e erosão os impactes tenderão a ser relativamente significativos.
Risco sísmico
É relativamente reduzido, sobretudo nas áreas este e oeste do território da ADDLAP.
Cheias e inundações
Atendendo à orografia acidentada e à hidrografia de reduzido caudal da região este não é um problema
significativo, apenas afetando pontualmente algumas áreas.
Incêndios florestais
Um dos (o) maires problemas ambientais da região, afetando em muito o património natural.
Plantas invasoras infestantes
A acácia mimosa é um problema gravoso em diversas situações.
Caça e pesca
São atividades relativamente reduzidas na região sobretudo a pesca, atendendo ao despovoamento dos
rios (alguns em recuperação). Há atualmente uma grande regulamentação e fiscalização nestes setores.
Algumas espécies cinegéticas parecem estar a aumentar a sua população, ameaçando pontualmente o
equilíbrio ecológico, as populações e as suas atividades agrícolas e pecuárias.
Erosão
Atendendo ao solo e geologia, ao clima e á ocupação do solo, este não é um problema que afete de
sobremaneira o território, apesar das áreas ardidas e da ocupação florestal pelo eucalipto.
As alterações climáticas poderão alterar (agravar) o cenário relativamente a este fenómeno.

9. PROPOSTAS DE AÇÃO
Na sequência do estudo de caracterização e diagnóstico do património natural do território da ADDLAP, tendo consultado diversos
documentos estratégicos e de análise do território e auscultado diversos agentes, neste capítulo são definidas prioridades para a
valorização do património natural, sendo realizadas propostas de diversas ações e, mais extensivamente, dois projetos piloto.
Neste ponto, importa ressalvar que, em face do estudo realizado e do conhecimento da realidade do território rural/natural da região
onde se insere a ADDLAP, mais do que qualquer outra prioridade que esteja no âmbito das associações de desenvolvimento local ou
mesmo das autarquias, o principal problema que afeta o território rural/natural da ADDLAP – ou todo o interior do país – e dificulta,
ou mesmo impede, o seu desenvolvimento, transcende em grande medida a sua ação, sendo de âmbito sobretudo suprarregional,
exigindo políticas nacionais que travem a depressão demográfica que se observa.
O primeiro objetivo para a valorização deste território deve passar por trazer pessoas-habitantes-empresários-trabalhadores para
estes territórios.
Sendo certo que, em certa medida, as ações aqui propostas ou outras de âmbito local podem contribuir per si para atrair mais
população a estes territórios.
Na figura seguinte, muito sucintamente, é apresentado um esquema do que se entende ser importante para atrair população a estes
territórios, promovendo a atividade económica e o desenvolvimento local.
Muitas das ações implícitas do esquema que se apresenta são iniciativas de índole nacional, mormente no que se refere ao aumento
da taxa de natalidade e à promoção do emprego. Outras são mais de ação municipal. A este nível, são importantes no território da
ADDLAP a conclusão de algumas infraestruturas básicas de primeira geração, a implantação de redes de infraestruturas urbanas de
segunda geração em aglomerados de maior dimensão (i.e. o gás natural, ADSL, tv cabo, fibra ótica, wireless, etc.), a manutenção e
requalificação de equipamentos sociais, incluindo escolas, densificação e maior periodicidade da rede de transportes públicos,
benefícios fiscais e incentivos financeiros (e.g. recuperação de habitações), nos processos de obra, loteamento, planos de pormenor,
PDM, afetação-desafetação das REN/ Reserva Agrícola Nacional (RAN), criação de mais zonas de lazer e parques infantis, incentivo
ao pequeno comércio de proximidade, etc.
Na região da ADDLAP, para além da “valorização produtiva” do património natural, este, como um todo, integrando-se com outras
vertentes do território, tem boas condições para ser valorizado e/ou permitir a valorização de outras vantagens comparativas da
região, à escala nacional e mesmo europeia.
Assim, estrategicamente neste estudo são apontadas quatro prioridades para a valorização do património natural da ADDLAP:
Uma região com uma matriz territorial singular
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Contribuir para a definição do património natural da região, não apenas através de áreas ou estruturas biofísicas cingidas que importa
conservar, mas como parte integrante de um todo que é a sua matriz territorial peculiar com todas as suas características específicas,
i.e., outras ocupações verdes ou rurais do solo e o património histórico-cultural e popular (material e imaterial).
Uma região florestal
Ao nível da atividade económica associada à produção, transformação e comercialização de bens transacionáveis, a floresta e toda a
fileira florestal é uma vantagem comparativa regional que deve ser melhor explorada.
Uma região produtora-exportadora de energias alternativas
Com um “portfólio” de energias eólica, hidroelétrica, solar, biomassa e geotermal, a região num sentido lado (e.g. vide o distrito de
Viseu) pode ser exemplar no contexto nacional e europeu. Esta é uma mais-valia que deve ser mais aproveitada e “vendida”. Neste
estudo são apenas feitas algumas propostas de ação parcelares.
Uma região com uma rica rede hidrográfica, com as suas galerias ripícolas biodiversas.
Como já foi explicado os recursos hídricos superficiais da região são ricos. Em termos de património natural deve ser salientada a
rede, ou ramificação, de galerias ripícolas que se espraiam pela região da ADDLAP, “amparando” os seus rios, sendo uma riqueza viva
da região, aqui mais enfatizada no território do que noutros pontos do país.
A valorização do património natural, enquanto veículo ou promotor do ecoturismo ou ecoturismo está muito associada à primeira
prioridade. São efetuadas igualmente outras propostas de ação direta ou indiretamente associadas a este vetor estratégico do
desenvolvimento local.
Ainda que esta realidade dê mostras de estar a alterar-se, por várias razões, as pessoas nas últimas décadas têm-se afastado da
natureza e do usufruto do ar livre nos seus tempos de lazer. É vital trazer mais pessoas – habitantes locais, dos aglomerados urbanos
vizinhos e visitantes - e movimento (q.b.) aos territórios de baixa densidade que são o espaço rural e natural. Este movimento a par
do ecoturismo é gerador de atividades económicas de proximidade no território rural.
De entre várias ideias que surgiram, apresentam-se as 30 propostas de ação listadas no quadro seguinte e que se apresentam nos
pontos posteriores. Todas as propostas de ação são independentes entre si, podendo ser implementadas isoladamente. Estas são
resultantes da caracterização, diagnóstico e Análise SWOT realizadas sobre o assunto. Muitas das propostas surgiram na sequência
das consultas a vários agentes locais associados ao património natural, algumas diretamente da sua autoria.
Quadro 30: Propostas de ação e respetiva correspondência com os vetores estratégicos definidos anteriormente.
Matriz Territorial
Floresta
Energias Alternativas
Recursos Hídricos
Proposta de ação
Inventariar o património natural
Classificar local ou regionalmente algumas áreas características do território
Implementar operações de manutenção, conservação e preservação
Valorizar a Reserva Botânica de Cambarinho
Criar percursos de Interpretação Ambiental
Criar plataformas multivalentes concentradas nos territórios rurais
Criar polo museológico interativo sobre a exploração mineira do séc. XX
Criar uma rede contínua de percursos pedestres
Incrementar a extensão de ciclovias e trilhos cicláveis
Equipar e promover o território para atividades de aventura e desportos radicais
Criar roteiros integrados intrarregionais
Impulsionar o ecoturismo
Realizar um estudo para o planeamento estratégico do cluster florestal na região da ADDLAP
Valorizar o Parque Botânico Arbutus do Demo
Requalificar os Viveiros de Vale Cavalos
Valorizar a biomassa florestal
Criar condições de autossustentabilidade energética de um pequeno aglomerado da região
Criar parque temático sobre energias renováveis numa área rural
Realizar um levantamento dos corredores ripícolas regionais
Criar uma área protegida de galeria ripícola na região
Criar percursos pedestres-náuticos por galerias ripícolas
Realizar um estudo estratégico para aproveitamento da albufeira da Barragem de Ribeiradio
Desenvolver a qualidade da oferta de praias fluviais
Editar um Atlas do Território
Criar um portal de informação territorial
Disponibilizar informação territorial em plataforma gerais
Criar aplicações móveis de interação com o património natural
Criar guias temáticos relativos ao património natural ou equipamentos associados
PROJETO PILOTO I
PROJETO PILOTO II
•• interação muito significativa; • interação significativa
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No presente estudo foi caracterizado o território e o património natural da ADDLAP em diversos planos relevantes (e.g. clima,
geologia, meio hídrico, biodiversidade, etc.), salientando os seus recursos e mais-valias, caracterizando a ocupação do solo, os
recursos hídricos e termais, as áreas protegidas, as serras, as matas, etc.
Foram caracterizadas ações, equipamentos e infraestruturas implantados sob o património natural da ADDLAP tendo em vista a sua
valorização, como as áreas classificadas, os parques florestais ou de outro âmbito, os percursos e trilhos pedestres e cicláveis, as
praias fluviais, os miradouros, os desportos na natureza, etc.
No território da ADDLAP não são encontradas áreas ou elementos constituídos por formações físicas e biológicas com valor universal
excecional do ponto de vista estético, da ciência e da conservação. Como áreas ou elementos classificados assinalam-se “apenas” os
Loendros de Cambarinho e o rio Paiva.
Porém, o património natural e a paisagem do território da ADDLAP são muito ricos, como é salientado recorrentemente em diversos
fóruns.
Esta valia decorre de um mix de fatores que se combinam na sua matriz territorial. Está é baseada nos rios e seus vales, com as suas
ricas e características galerias ripícolas, nos terrenos agrícolas em patchwork que se interpenetram com uma ocupação florestal
muito significativa e nos matos esclerofilos a altitudes superior que fazem a passagem para as cumeadas, com os seus grandes
afloramentos graníticos.
A floresta, com grande peso socioeconómico na região ao nível da produção, é muitas vezes assumida como a sua maior riqueza
natural, representando a maior ocupação do solo, com uma percentagem bem superior à média nacional.
Verifica-se uma forte e identitária interação com o relevante o tradicional mundo rural, a cultura e o património imaterial popular,
as tradições, os produtos artesanais e as atividades oficinais, as casas em pedra, outras construções tradicionais em granito, os
moinhos de água, as levadas, os espigueiros ou canastros, as eiras, os muros em pedra, etc.
A “aura ambientalmente correta” que esta região transmite, que tem a sua polarização ao nível urbano na cidade de Viseu, “A melhor
cidade para Viseu”, está também associada ao seu elevado potencial em energias renováveis (exemplar a nível nacional), aos recursos
termais (com o maior empreendimento a nível nacional), à sua gastronomia e ao vasto património histórico-cultural, para além do
património arqueológico muito disseminado pelo território.
Assim, a valorização do património natural no território da ADDLAP deve assumir a sua justaposição com o a floresta, a agricultura e
o mundo rural em geral e o património histórico-cultural e popular que ocorrem pelo território da ADDLAP.
Nos últimos anos têm surgido diversas boas iniciativas para valorizar o património natural, incluindo a promoção de um maior
movimento nas áreas naturais e seminaturais pela população local e turistas.
Porém, inclusive comparando com território vizinhos, estas iniciativas ainda são muito incipientes, não estão integradas entre si e
com outros territórios, não tendo igualmente a devida divulgação.
Neste contexto, passando pela Análise SWOT realizada, após serem apresentadas algumas boas práticas de valorização do património
natural, foram propostas ações para o território ADDLAP.
Assumindo as mais-valias do território da ADDLAP, as linhas de ação propostas assentaram em quatro áreas prioritárias: Matriz
Territorial; Floresta; Energias Renováveis e Recursos Hídricos.
A maioria das propostas não representam um grande investimento, baseando-se no património natural, infraestruturas e
equipamentos existentes. Apelando igualmente à economia de escala e às sinergias entre municípios.
São sugeridos alguns trabalhos de levantamento, caracterização e diagnóstico, prévios às tomadas de decisão. Estes estudos
permitem ainda identificar áreas degradadas que urge requalificar e evidenciar as características específicas das áreas ou elementos
analisados, que façam a distinção face a outras regiões “concorrentes”.
Como em todas as estratégias de desenvolvimento territorial, a análise comparativa, numa perspetiva regional nacional ou europeia,
é basilar para o sucesso das ações propostas.
Em primeira instância devem ser considerados princípios e ações de conservação da natureza, inclusive, iniciativas que aumentem
as áreas classificadas local/regional/nacionalmente no território da ADDLAP. A Serra do Caramulo e as galerias ripícolas merecem
uma atenção particular.
São propostas ações visando uma maior coesão territorial, e.g. criando rotas integradas de percursos pedestres e/ou cicláveis.
A promoção do ecoturismo na região é transversal a muitas das propostas.
Foi assumido que o património natural, com os recursos endógenos que proporciona, tem de ser gerador de riqueza.
Ao nível da floresta e das energias renováveis são propostas ações - numa dimensão simbólica - contribuindo para consolidar estes
ativos estratégicos como clusters regionais, geradores de atividade económica.
Ao nível dos recursos hídricos, para além de ações de valorização das galerias ripícolas que lhe estão associadas, são propostas
iniciativas para a valorização da maior albufeira do território da ADDLAP e para a necessidade estruturante de melhorar a qualidade
da água e as praias fluviais da região em geral.
Para a promoção do património natural do território da ADDLAP considera-se que é vital “gizar” uma boa estratégia de informação
e promoção atingindo diferentes públicos-alvo e contextos, incluindo educativos, através de diferentes meios ou plataformas de
comunicação. Nesse sentido, são propostas algumas ações.
De facto, o território da ADDLAP e a região envolvente, nomeadamente toda a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões,
geoestrategicamente localizado em Portugal Continental, com uma matriz territorial muito naturalizada, de onde imanam múltiplos
recursos endógenos, goza de condições ímpares para promover um verdadeiro desenvolvimento sustentável.
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Assim saiba - localmente, integradamente entre os múltiplos agentes, com criatividade e inovação - acrescentar valor (económico e
ambiental) ao seu rico património natural e respetivos recursos endógenos.
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RESUMO
O turismo tem vindo a ser apresentado como um dos motores da economia portuguesa, sendo uma das principais exportações de
Portugal. Ao longo do resto do mundo esta realidade vem-se verificando uma vez que as pessoas cada vez circulam com mais
facilidade, rapidez e comodidade. Havendo o aumento do número de turistas existirá inevitavelmente um aumento do número de
operadores turísticos. Este aumento é uma moeda de duas faces, se por um lado o aumento deste sector permite criar um número
significativo de empregos, melhorando assim o território a nível social, por outro lado poderemos estar a levar um território ao uso
intensivo dos seus recursos para responder às necessidades do turismo, empobrecendo assim o território numa perspetiva
ambiental. No seguimento desta lógica surge a nomeação do ano 2017 como ano do turismo sustentável pela Organização Mundial
do Turismo. Neste sentido, o presente estudo propõe estudar o que a literatura vem escrevendo sobre a temática do turismo numa
perspetiva de desenvolvimento sustentável do território. Pretende-se responder à seguinte questão de investigação: será o
desenvolvimento do turismo sustentável para um território? Para tal será usada como base metodológica uma revisão de literatura.
Este estudo pretende contribuir para o debate cientifico e o avanço no conhecimento no que diz respeito ao turismo sustentável, o
desenvolvimento territorial e a ligação de ambos ao desenvolvimento economia e da sociedade.
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RESUMO
Esta pesquisa visa explicitar a percepção dos atores institucionais para captação de recursos como estratégia de sustentabilidade
para o terceiro setor. Apresenta como objetivos específicos: compreender a importância das estratégias de gestão para prover
recursos e garantir a sustentabilidade das organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente na cidade de Porto Alegre Estado do Rio Grande do Sul; estudar a percepção dos atores ou gestores e responsáveis
das organizações sobre estratégias adequadas e entender o comportamento das organizações representadas por seus gestores,
diante da sua realidade institucional na busca da sustentabilidade. A pesquisa empírica percorre questões teóricas como gestão,
estratégias, captação de recursos e sustentabilidade, tendo como quadro de referência a especificidade de cada contexto
organizacional. A pesquisa permite aprofundar o tema, e a converter-se num legado para práticas de gestão dentro das organizações
focadas na captação de recursos e em formas de sustentabilidade para o segmento.
Palavras-chave: Terceiro Setor. Estratégias de Gestão. Captação de Recursos. Sustentabilidade.

FUNDRAISING AS A THIRD SECTOR SUSTAINABILITY STRATEGY: PERCEPTION OF INSTITUTIONAL ACTORS
ABSTRACT
This research aims to explain the perception of the institutional actors for fundraising as a sustainability strategy for the third sector.
It presents as specific objectives: to understand the importance of management strategies to provide resources and ensure the
sustainability of third sector organizations linked to the Municipal Forum on the Rights of Children and Adolescents in the city of
Porto Alegre State of Rio Grande do Sul; To study the perception of the actors or managers and managers of the organizations on
appropriate strategies and to understand the behavior of the organizations represented by their managers, in view of their
institutional reality in the pursuit of sustainability. The empirical research covers theoretical questions such as management,
strategies, fundraising and sustainability, having as reference frame the specificity of each organizational context. The research allows
to deepen the subject, and to become a legacy for management practices within the organizations focused on the fundraising and
forms of sustainability for the segment.
Keywords: Third Sector. Management Strategies. Fund-raising. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
As organizações não governamentais encontram-se diante de novos e grandes desafios impostos pelas necessidades da sociedade
contemporânea, que não são supridas totalmente pelo Estado. São organizações que se vêem limitadas os recursos para fazer face
às necessidades que decorrem do cumprimento da sua missão. Defrontam-se diariamente no seu cotidiano, com problemas que
ameaçam a sua sobrevivência financeira a par com as manifestações cidadãs de procura de apoio.
Segundo Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) o Terceiro Setor apesar de estar há anos na agenda da questão social ainda é pouco
explorado e instigado nas escolas de negócios. Diversos fatores contribuem para esta periferia de enquadramento do setor na gestão,
seja pela falta de recursos de todos financeiros, técnicos e humanos e de gestores competentes, a dificuldade de elaborar projetos e
encontrar estratégias de sutentabilidade exerce cada vez mais pressão sobre o setor. Esta pesquisa centrada no campo disciplinar da
gestão propõe-se investigar a percepção dos atores institucionais sobre captação de recursos como estratégia de sustentabilidade
das organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) na cidade de
Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista perceptivo dos atores ou gestores e responsáveis pelas
organizações.
Com a questão central, na percepção dos atores institucionais a captação de recursos serve como estratégia de sustentabilidade
para o terceiro setor? Este artigo apresenta primeiramente a fundamentação teórica de conceitos como terceiro setor, estratégia de
gestão, sustentabilidade, que compõe este estudo, e decorre de uma investigação orientada como estudo de caso com base no
Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), seguindo procedimentos metodológicos de levantamento e
análise dos dados próprios da pesquisa quantitativa.

2. TERCEIRO SETOR
Agrupa o conjunto de actividades de organizações da sociedade civil, criadas pela iniciativa ou pressão de cidadãos, que têm como
objectivo prestar serviços públicos, seja na saúde, na educação, na cultura, nos direitos humanos, na habitação, na protecção do
ambiente, no desenvolvimento local, ou no desenvolvimento pessoal. (Salvatore V., 2004). Congrega um conjunto de organizações
sem fins lucrativos muito diversificadas entre si, que representam formas de organização de actividades de produção e distribuição
de bens e prestação de serviços, distintas dos dois agentes económicos – poderes públicos e empresas privadas com fins lucrativos‐
, designados frequentemente e de forma simplificada, por Estado e Mercado. (Quintão, C., 2004). Nasceu no contexto da discussão
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do Estado-Providência e da crise desse paradigma, ainda que não se prendam apenas com estas discussões as circunstâncias do seu
surgimento.
Alguns autores ( e politicos) encaram o terceiro sector como uma resposta à redução do papel do Estado, outros, atribuem o mérito
do terceiro sector à possibilidade de oferecer serviços que o Estado não podia ou não queria fornecer (Douglas, 1983; Salamon et.al
1997).
Com efeito incorporam uma panóplia muito diversificada de organizações, cada uma com as suas especificidades e dinâmicas, sendo
que todas pretendem afirmar‐se com base em objectivos solidários, que poderão ser distintos, dependendo do seu âmbito de
actuação. Foram surgindo várias organizações nas quais se inserem vários públicos. Apresentam entre si uma diversidade de
abordagens à intervenção social, sendo que as organizações que nele se integram são “extremamente heterogéneas quanto a formas
juri ́dicas, modelos de gestão, estruturas de governação, esquemas de cooperação, estruturas de recursos humanos e planos de
acção.” (Ricardo, 2007, p. 60).
Na resposta aos problemas da sociedade o terceiro setor recorre a uma diversidade de mecanismos de financiamento, públicos e da
sociedade civil ou comunidade, quase sempre escassos, principalmente em periódos de crises financeiras com reprecursões sociais.
Tendo em conta a missão solidária de serviço público, deverão esta organizações desenvolver capacidades de gestão? A
sustentabilidade financeira, sem recorrer aos apoios do Estado, fará sentido?
O Brasil apresenta carências sociais visíveis, que tendem a se agravar em períodos de crise quando as fontes de financiamento se
tornam gradativamente mais escassas sejam elas públicas ou privadas, justamente quando se tornam mais necessárias, para fazer
face à procura de apoio social.
A região Sul do Brasil tem se caracterizado, desde a retomada do processo de democratização nacional, por apresentar uma extrema
pluralidade de atores sociais com uma diversidade e uma riqueza de experiências voltadas para a construção de um novo projeto de
desenvolvimento. Atuando em diferentes áreas de trabalho, as organizações da sociedade civil (movimentos sociais populares,
organizações não-governamentais, pastorais ligadas às igrejas, associações e cooperativas de produção, cooperativas de crédito
solidário, dentre outras formas organizativas) lutam e constroem novas propostas de desenvolvimento, a partir de práticas coletivas
direcionadas, em geral, para atender ás demandas de grupos sociais excluídos e oprimidos de nossa sociedade (Arns, Zuniga e Rover,
2004,p.9).
De uma maneira geral o referencial teórico pesquisado com relação a negócios sociais em sua grande parte, está baseado em
considerações do empreendedorismo social (Borzaga, Depedri e Galera, 2012; Sassmannshausen e Volkmann, 2013; Tiscoski, Rosolen
e Comini, 2013). Na sociedade atual, os investimentos no setor social são muito controlados e escassos, cabendo ao setor público a
responsabilidade pelo bem-estar físico e social da sociedade, porém as demandas são cada vez mais abundantes o que provoca a
necessidade da criação do Terceiro Setor, onde as organizações se constituem para dar respostas aos problemas sociais emergentes
não resolvidos pelo Poder Público em alta escala (Freitas 2010).
Existem três lugares de invenção do Terceiro Setor que possuem uma relação direta, promovendo de forma cooperativa ou
concorrente o Setor. No primeiro lugar estão as organizações de segundo grau, redes e plataformas, grupos, autônomos e distintos
ao nível local, regional, nacional ou internacional que propagam a semântica do Setor. No segundo lugar estão os cientistas sociais
que através dos seus projetos científicos e centros de investigação, conseguem definir, classificar, mensurar e delinear o Setor. E no
terceiro lugar estão as políticas públicas que regulam a relação entre o terceiro setor, as esferas políticas e públicas, as atividades
governativas e o Terceiro Setor (Ferreira, 2009).
2.1. Estratégias de gestão
Amaral (2013) destaca a problemática da falta de avaliações de desempenho sistemáticas no setor. O seu estudo demonstrou que as
organizações pesquisadas trabalham sob a demanda de entidades tutelares e famílias, e, outros tipos de stakeholders que não exigem
indicadores de resultados e do impacto das atividades e projetos. Por isso, monitorar processos, gerir mudanças e realinhar
estratégias de negócios de forma sólida e contínua, ainda afeta na capacidade de sustentação das organizações do Terceiro Setor. A
gestão de serviços sociais faz parte de uma estratégia abrangente que por sua vez possui atendimento as necessidades e demandas
dos cidadãos, visando a garantia de seus direitos, e para isto conta com recursos de voluntariado, programas, projetos e assistência
aos serviços sociais (Kauchakje, 2012).
Para que o sucesso aconteça, é necessário envolver os gestores junto com os trabalhadores na determinação de formas de medir e
monitorar os resultados das ações, para avaliar se elas são coerentes com as estratégias estabelecidas. Para (Covin & Lumpkin, 2011;
Huanh e Dennis, 2011) o sucesso de uma organização está positivamente ligado ao seu desempenho. Para facilitar esta avaliação os
indicadores de desempenho devem ser desdobrados e alinhados às estratégias, com definição de resultados a serem alcançados
(metas). Planos de ações devem ser definidos, para que os resultados alcancem as necessidades planejadas.
2.2. Captação de recursos
Segundo Tachizawa (2014 p.12) o grande crescimento da participação das empresas na ação social deu-se a partir dos anos 90, onde
as empresas partiram para criação de institutos e fundações. O interesse aumentou em grande parte devido ao reflexo do trabalho
realizado no Brasil por Betinho (Sociólogo Herbert de Souza, coordenador da campanha Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria
pela Vida, oriundo de uma grande pressão popular para que as empresas assumissem este papel.
Como a realidade do Terceiro Setor é mais o voluntariado juntamente com a premissa de que não se deve obter lucros, a gestão dos
processos se torna ineficiente ou precária, pois não consegue acompanhar o processo de aumento de demandas, projetos de
melhoria a serem implementados e aspectos legais para manter a organização sustentável. Nem sempre as doações recebidas de
diversos âmbitos garantem o bom funcionamento destas organizações, se faz necessário na verdade a elaboração de um plano eficaz
de captação de recursos que seja capaz de suprir as necessidades e proporcionar resultados positivos. Muitas ações e forças tarefas
são realizadas sem que aja um projeto ou plano para que esta execução seja efetiva e continua comprometendo desta forma
perigosamente o sucesso do projeto (Silva, Vasconcelos e Normanha, 2012).
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Para Meirelles apud Bacellar & Montaño (2010) as parcerias público-privadas são uma nova forma de participação do setor privado
na implantação, melhoria e gestão da infraestrutura pública, como alternativa à falta de recursos estatais para investimento em
varias áreas sociais. Neste tipo de parceria o contrato particular presta o serviço, não assumindo totalmente o risco do
empreendimento, pois há contribuição financeira do Poder Público.
Adrião e Teixeira (2013), reforçaram em sua pesquisa que a gestão pública está se direcionando para um novo modelo de estratégias,
cada vez mais articuladas e sintonizadas com as demandas heterogêneas das realidades locais através da utilização das redes, que se
apresenta, como alternativas de integração, eficácia e efetividade da gestão pública. O fund raising é um processo de busca de
recursos que se deve transformar em prática profissional. Dentro deste conceito os mecanismos e as ações que as Organizações do
Terceiro Setor devem desenvolver visam obter os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de sua missão e programas.
Esta atividade não se dá no vazio e deve ser compreendida dentro do contexto econômico, político, social e organizacional. O
financiamento constitui um elemento crítico da gestão das organizações. A idéia principal e implícita de “arrecadar”, ou “captar”,
parte do princípio de que são os “outros” – as diversas fontes – que possuem os recursos necessários.
Segundo Deboni (2013), no Brasil o setor de investimento social é caracterizado em grande escala pelo investidor de origem
empresarial, principalmente em função de sua origem, mas estes investidores sociais podem ter origem também, familiar,
independente e comunitária. O investidor social atuante dentro do Terceiro Setor tem se mostrado uma excelente alternativa para
as organizações que desejam ter garantia de recursos de forma exeqüível e sustentável, porém ainda em fase incipiente, o Terceiro
Setor precisa melhorar sua estrutura de gestão para que haja interesse por parte do investidor, fechar esta parceria. Neste sentido o
financiamento privado tem ajudado à melhorar o desempenho da organização, uma vez que o cidadão que investe seu dinheiro,
geralmente sabe o que esta acontecendo, o que nos leva a crer que se diversificarmos as fontes a tendência será a mesma com os
controles, essa é uma grande aposta para o futuro (Pelini, Anna, 2014).
Um dos principais resultados do estudo feito por Amaral (2013) demonstra que é possível buscar alternativas para captação de
recursos, tais como: contribuições associativas, doações individuais, empresas privadas e órgãos governamentais. Segundo Amaral
(2013) a gestão de recursos nas organizações estudadas apresenta uma ancoração forte aos órgãos governamentais e na família
(para obtenção de recursos financeiros), assim como demonstra que a ausência de informações sobre fontes de recursos e dinâmicas
para superar as dificuldades na gestão financeira, é frequente nestas organizações. Na sua maioria as organizações não apresentam
novas alternativas de obtenção de recursos, apesar de serem na grande parte insuficientes para cobrir as despesas. Esta situação
está na base dos maiores obstáculos à gestão financeira. São organizações onde a maior das despesas se concentra no pagamento
de recursos humanos, alimentação, transporte e pagamento de prestadores de serviços.
Em suma, a falta de uma visão estratégica integral na mobilização dos recursos, e de capacidade gestionária nas organizações do
Terceiro Setor, vem confirmar a importância deste tipo de investigaçõesque, pretendem uma interpretação do papel profissional do
responsável pela busca de financiamento dentro da organização.
2.3. Sustentabilidade
Para Silva, Casta e Gomez (2011), as organizações do Terceiro Setor, dentro de um contexto organizacional, sem fins lucrativos,
também têm necessidade de explorar mecanismos de sustentabilidade e desenvolver práticas que solidifiquem a sua atividade junto
a comunidade.. Outra concepção importante vem-nos de Adrião e Teixeira (2013), a utilização de Redes de Proteção Social, como
um modelo de gestão que articula pessoas, organizações e instituições, tanto públicas como privadas, permite compartilhar projetos,
causas, de modo igualitário, democrático e solidário, forma de organização baseada em cooperação, conectividade e na divisão de
responsabilidades e competências.. Acrescem ainda propostas de captação de recursos através de sinais positivos à comunidade, de
gestão transparente e humanizada, com quadros técnicos formados e tabelas remuneratórias adequadas.
Apenas as organizações capazes de estruturar-se desta maneira, selecionando critérios bem definidos, remunerando
adequadamente e investindo em seus quadros - irão atrair potenciais doadores, pois todos eles farão questão de trabalhar com
organizações transparentes que apresentem resultados esperados conforme o determinado no projeto inicial, destacando-se assim,
pela competência na execução” (Campos, 2012, p.44).
As empresas que utilizam parcerias com Universidades, por exemplo, podem se tornar mais sustentáveis para encarar os desafios
globais com mais qualidade no perfil e capacitação dos seus colaboradores. Embora devido a grande demanda de esforços para
captação de recursos financeiros para Campos (2012) o primeiro passo para o sucesso e a sustentabilidade esta na formação do
quadro profissional, onde afirma:
Segundo Sousa (2012), com seu estudo intitulado “As instituições Particulares de Solidariedade Social num Contexto de Crise
Econômica”, apoiada pela Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e do Banco Comercial
Português Millenium, recomenda a adoção dos seguintes procedimentos: Gestão Empresarial Social; Fundos – uma entre outras
fontes de receitas; Estratégias de diversificação das fontes de receitas; Protocolos/parcerias com empresas no âmbito da
responsabilidade social e Estratégias de redução de custos e aumento da eficiência dos recursos. Os procedimentos de
autosustentabilidade se tornam fundamentais a medida que estruturam e sistematizam dentro das organizações ações focadas em
responsabilidade social, alternativas de prospecção e diversificação de fontes de captação de recursos, redução de custos e
otimização de processos, com vistas a buscar mais estrutura, padronização e crescimento qualificado e sustentável.
Deboni (2013) oferece uma visão geral através da identificação de sete tendências para o Terceiro Setor, denominadas
macrotendencias, a saber: Avaliação e mensuração de resultados; Parcerias e articulação com setores diversos; Captação de
recursos/ sustentabilidade financeira; Voluntariado; Negócios sociais; Governança e melhorias de gestão e Sustentabilidade
ambiental.

3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO
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O pesquisador social realiza com freqüência pesquisa para elevar o grau de sua compreensão dos problemas e das questões em seu
campo. A pesquisa Social pode tornar muitas formas ao longo o período de investigação e ser usada para investigar uma ampla gama
de problemas.
A descrição dos aspectos metodológicos apresenta-se na figura 1, síntese os aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa.
ASPECTO
METODOLÓGICO
Unidade de análise
Setor de Atividade
Área Geográfica
Objetivo geral
ASPECTO
METODOLÓGICO

Natureza Pesquisa
Abordagem Pesquisa
Delineamento da
pesquisa

Amostra:

SÍNTESE
Organizações cadastradas no Conselho Municipal do Direitos das Crianças e Adolescentes de Porto Alegre e arredores/
RS
Terceiro Setor
Porto Alegre capital do RS e arredores
Interpretar a percepção dos atores institucionais para captação de recursos como estratégia de sustentabilidade para o
terceiro setor
SÍNTESE

Descritiva (expõe a característica identificada em uma determinada situação)
Quantitativa.
Estudo de Caso, sobre determinado grupo ou comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar
aspectos variados de sua vida (Fórum Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes); Bibliográfica (desenvolvida
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, publicações periódicas e
impressos diversos) e de Corte Transversal (analisa uma ou mais variáveis em um determinado espaço de tempo).
Calculo para população finita.

Resultado: n= 200 (numero mínimo de entrevistados para garantir a pesquisa).
Onde: Z- valor distribuição normal (para 95% de confiança, z=1,96); p = proporção da característica a ser estudada
(quando não sabemos esta proporção, utilizamos o valor de p=50% ou ainda p=0,50); N = tamanho da população, que
neste caso será 419 associados ativos no FMDCA e o e= erro máximo de estimação (normalmente, para pesquisas na
área de administração utilizamos 5% - 0,05).
Fonte: Stevenson (2001).
Das 419 organizações associadas ao Fórum 392 responderam a pesquisa
De março a agosto de 2013
Participação na reunião mensal dos fóruns com freqüência mensal

População
Período de análise
Local da coleta
Instrumentos de coleta:
Variáveis
Perfil da organização -Questionário Semi-estruturado - (intuito de caracterizar os diferentes perfis de organização)
Processo de Gestao - (intuito de verificar a existência de algum processo de gestão)
Terceiro Setor - Questionário com questão fechada e utilização da escala Likert
Captação de Recursos - Questionário com questões fechadas
Análise de dados
Análise estatística, Software SPSS 18.0 e Planilha Excel 2010
quantitativos
Método estatístico
Univariado, Bivariado, Associação de variáveis,Teste do Qui-quadrado com correção de Yates
Questão de
Qual é a relevância das estratégias de gestão para captação de recursos, nas organizações do Terceiro Setor, como
investigação
fator sustentável?
Hipóteses
Ho(1): O uso de diversas formas de fontes de recursos influenciam no desempenho em curto prazo?
Ho(2) : Grande parte das organizações do terceiro não conhece ou prática ferramentas de gestão?
Ho(3) : Grande parte das organizações que têm plano de captação de recursos, demonstram preocupação com gestão?
Ho(4) : As práticas de gestão utilizadas incorporam ferramentas estratégicas para medir os resultados sustentáveis

Figura 1 - Aspectos metodológicos da investigação
Fonte: Elaborado pela aluna de acordo com a especificidade da presente pesquisa, 2016.

A figura 1, acima representa de forma mais objetiva todos os procedimentos metodológicos da investigação baseados na estrutura
geral da pesquisa, sustentados pela problemática, objetivos, enquadramento teórico e proposições que serão apresentadas,
analisadas e discutidas no próximo capítulo. A pesquisa foi considerada representativa pois 392 das 419 organizações cadastradas no
Fórum responderam a pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O propósito deste capítulo é a apresentação e análise de resultados do método quantitativo aplicado com as organizações (Oscip,
Associaçao, Entidade entre outros) do Conselho Municipal Do Direito da Criança e Adolescente – CMDCA da cidade de Porto Alegre
–RS, com cruzamento de variáveis para verificar possíveis associações através da aplicação do teste do Qui-quadrado com correção
de Yates.
A análise de dados realizada a seguir, foi feita com a aplicação do método estatístico bivariado, que segundo Carvalho (2007), está
embasado em analisar a correlação entre as variáveis, procurando verificar se existe uma relação casual entre elas, a disposição e
organização dos dados foram primeiramente digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o programa SPSS v. 18.0
para análise estatística. Foram descritas as variáveis categóricas por freqüências (f) e percentuais e associadas entre si pelo teste de
Qui-quadrado. Nas situações em que as variáveis a associar tinham duas categorias cada uma (tabelas 2X2) foi utilizado o teste de
Qui-quadrado com correção de Yates. Uma análise de resíduos ajustados foi realizada para detectar as categorias com maior ou
menor freqüência da esperada. Foi considerado um nível de significância de 5%. O teste do qui-quadrado é um teste não paramétrico
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utilizado para variáveis nominais ou ordinais cuja distribuição está afastada da normalidade. Este tipo de teste verifica se existe ou
não relação entre as variáveis e baseia-se em probabilidades ou em freqüências (Martinez e Ferreira, 2007)
Após a realização do teste do Qui-quadrado, a seguir será apresentado graficamente, (nas figuras 2, 3, e 4 representadas pelos
gráficos de coluna) as freqüências das variáveis que apresentaram resultados estatisticamente significativos na análise.

Figura 2 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e se consideram sustentáveis.
Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015.

Figura 3 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e o conhecimento em Gestão
Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015.

Figura 4 - Gráfico da freqüência das organizações x fontes.
Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015.

Fazendo uma análise dos resultados da figura 4, é possível perceber que, mesmo com toda dificuldade de financiamento e falta de
apoio, os recursos públicos são um dos mais utilizados pelas organizações, ficando atrás apenas das doações e seguido dos privados,
voluntários e outros. Mas cabe salientar que as organizações precisam estar em dia com a legislação aplicada para sua atividade, sob
pena de deixar de receber recursos, isenções e incentivos fiscais, dentre outros benefícios por falta de cumprimento de critérios
mínimos exigidos pelos órgãos reguladores que precisam reconhecer as atividades de forma idônea.
A pesquisa demonstrou que ocorreu uma associação estatisticamente significativa entre estas variáveis (tipos de fontes e se a
organização se considera sutentável), e na análise de resíduos é possível constatar que o grupo que se considera sustentável tem
menor freqüência do que o grupo que têm fonte de recursos sazonais e mais freqüência das organizações que tem fontes de recursos
fixas e sazonais. No grupo que se considera parcialmente sustentável vemos que há menor freqüência que a esperada naquelas que
se sustentam com fonte de recursos fixas e sazonais. Na figura 5 a seguir apresentamos este resultado.

Figura 5 - Gráfico da freqüência das fontes de recursos em organizações que se consideram ou não sustentáveis ou se consideram
parcialmente sustentáveis.
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015.
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Face aos resultados apresentados na figura 5, confirmamos que as organizações do Terceiro Setor precisam buscar recursos de
diversas fontes para a sua sustentabilidade, e que na maioria das vezes aparecem em maior escala as fontes do tipo Sazonal o que
demonstra a fragilidade do setor em manter-se em plena operação. Os resultados da pesquisa também constataram que há uma
maior freqüência de fontes privadas nos tipos de organizações cujas fontes são fixas e sazonais.
Neste caso foi possível identificar que existe uma associação estatisticamente significativa entre as fontes sazonais, fixas ou mistas,
e as fontes privadas. Existem mais fontes privadas quando as fontes de recursos são fixas e sazonais. Nesta análise não foi possível
identificar nenhuma outra associação estatisticamente significativa a não ser a citada anteriormente.

5. DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS DA PESQUISA
Após a análise de resultados, pretende-se apresentar as discussões dos resultados, a fim de verificar se os objetivos propostos foram
alcançados.
Embora na literatura exista uma dificuldade de encontrar pesquisas que relacionem a formação dos agentes que atuam no terceiro
setor com o tipo de atendimento e tratamento que deve ser dado para crianças e adolescentes e respectivos familiares em alguns
casos com diversos contextos sociais, autores como (Sotto, 2011, Shanahan, 2012; Reisz, 2013, Purvis, 2011, Páramo 2012, Mota
2014a) realizaram estudos que tratam da personalidade de cada sujeito como um dos principais fatores influentes na percepção do
tipo de suporte social que deve ser executados. A definição da hipótese é fundamental para orientar a pesquisa, é a conexão
cinequanon entre a teoria e a investigação que direciona a novas descobertas, deste modo para Goode & Hatt (1979, p74.) a
“hipótese expõe literalmente o que procuramos.”A seguir a figura 6 descreve uma análise conclusiva, relativas as hipóteses desta
pesquisa com base nos resultados encontrados.
HIPÓTESES
HIPÓTESE
Ho(1): O uso de diversas
formas de fontes de
recursos influencia o
desempenho em curto
prazo
HIPOTESE SUPORTADA
PELA PESQUISA

HIPÓTESE
Ho(2) : Grande parte das
organizações do terceiro
não conhece ou pratica
ferramentas de gestão.
HIPOTESE SUPORTADA
PELA PESQUISA

Ho(3) : Grande parte das
organizações que tem
plano de captação de
recursos, demonstram
preocupação com gestão.
HIPOTESE SUPORTADA
PELA PESQUISA
Ho(4): As práticas de gestão
utilizadas incorporam
ferramentas estratégicas
para medir os resultados
sustentáveis
HIPOTESE NÃO
SUPORTADA PELA
PESQUISA

CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS
CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS
Com relação ao tipo de fonte que o terceiro setor usufrui, este estudo constatou que das principais fontes
usufruídas pelo Terceiro Setor, todas são utilizadas de diferentes formas e intensidade e foram consideradas pelas
organizações de forma múltipla obtendo-se os seguintes resultados: de todos os respondentes 94% declarou que
utiliza como fonte de sobrevivência recursos oriundos de doações, 87% declarou que utiliza como fonte de
sobrevivência recursos públicos, 54% declarou que utiliza como fonte de sobrevivência recursos privados, 31%
declarou que utiliza como fonte de sobrevivência recursos oriundos de ações voluntarias e 9% declarou que utiliza
como fonte de sobrevivência outros tipos de recursos. A pesquisa constatou também, que com relação a
freqüência de recebimentos das fontes de captação de recursos (públicas, privadas, doações, trabalho voluntário
ou outros) são praticamente sazonais com 83% de freqüência registrada, 9% são fixas e 8% são fixas e sazonais.
Este resultado mostra a fragilidade do setor que conta com recursos praticamente esporádicos o que não garante
a sua sustentabilidade em longo prazo, colocando em jogo todo trabalho realizado para conquista dos projetos
citados na tabela 12 e que em curto prazo foram exeqüíveis.

CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS
Esta hipótese confirmou-se na medida em que durante a pesquisa se observou que em grande parte das
organizações o responsável pela captação de recursos, não possui formação adequada. Das 30% das organizações
que indicaram ter um responsável por planejar e captar recursos apareceram várias funções designadas para este
cargo. Quando se questionou a formação do responsável pela organização apareceu entre as respostas e grande
parte das vezes a figura do assistente social e pedagogo que juntamente com uma equipe diretiva, onde
participam os donos do negocio geralmente sem formação apropriada na área de gestão, mas que recebem o
cargo de Coordenadores;.Diretores e Presidente, importante salientar que na região é muito comum estes atores
não possuírem o ensino fundamental e médio completo, alguns pararam na educação infantil e quando adultos
por serem lideres natos em suas comunidades acabaram sendo eleitos representantes de seus respectivos grupos
sociais. Não existe uma função especificamente designada para o responsável por captação de recursos, muitas
funções com diversas formações ou sem formação algum, exercem este papel de gestor.
Com relação ao plano para captação de recursos das organizações ligadas ao FMDCA foi possível perceber que as
organizações que conseguem captar recursos apresentam maior preocupação com a gestão, que se manifesta
melhorias na organização,designadamente, técnicas, predial, qualificação e aquisição de bens.Este resultado
parece demonstrar o quanto é importante ter uma estratégia para gestão e captação de recursos para este
segmento.

Com relação ao tipo de práticas de gestão utilizadas pelas organizações ligadas ao FMDCA, o resultado encontrado
demonstra que ferramentas de gestão já estão sendo utilizadas pelas organizações, mas na pesquisa foi possível
constatar no resultado à pergunta sobre o conhecimentos de gestão (questão nove) foi possível constatar que 2%
dos entrevistados não responderam, 40% aplicam estratégias de gestão e 56% não aplicam nenhuma ferramenta
estratégica de gestão. Este resultado impactou quando foi questionado quais os tipos de práticas de gestão
utilizadas (questão dez) onde foi possível observar 86 respostas válidas e 306 não responderam sobre as práticas
de gestão utilizadas, o que demonstra a incipiência desta abordagem dentro deste segmento. Na aplicação do
teste do qui-quadrado as respostas obtidas com relação ao conhecimento sobre gestão mais freqüente foi
parcialmente. A maior parte das organizações responderam que os processos não são medidos através de
ferramentas de gestão e concordam com que são necessárias políticas públicas mais fortes. A maioria diz não ter
pessoas capacitadas na gestão de negócios, não tendo um responsável designado.Portanto, os dados
apresentados nesta pesquisa, constataram que a maioria das organizações não utilizam ferramentas de gestão e
conseqüentemente não avaliam desempenho, mas algumas práticas já podem ser percebidas de forma não
representativa, como: participação em assembléias e reuniões sistemáticas; gestão de projetos e planejamento
estratégico, mas ainda em pequenas proporções nas organizações pesquisadas pois 306 participantes desta
pesquisa não responderam com relação e este questionamento. Face aos resultados apresentados, não é possível
suportar a hipótese de que as práticas de gestão utilizadas no fórum municipal são ferramentas adequadas para

1223

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
medir processos de gestão sustentáveis, pois as organizações demonstraram que ainda não existe conhecimento
suficiente para isso, mas os primeiros passos já iniciaram.

Figura 6 - Análise conclusiva das hipóteses da pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora quadro síntese, com base nos resultado da pesquisa, 2016

A figura 6 sintetiza as conclusões obtidas na pesquisa fundamentando o comportamento das proposições e hipóteses apresentadas
na investigaçõ. Confirma-se a Hipóteses 1, O uso de diversas formas de fontes de recursos influencia o desempenho de curto prazo.
A freqüência de recebimentos das fontes de captação de recursos (públicas, privadas, doações, trabalho voluntário ou outros) são
sobretudo sazonais, com 83% de freqüência registrada. Confirma-se a Hipótese 2 , Grande parte das organizações do terceiro não
conhece ou pratica ferramentas de gestão. Veja-se que das 30% organizações que indicaram ter um responsável por planejar e captar
recursos, esta função não é assumida por um gestor...Confirma-se a hipótese 3, grande parte das organizações que tem plano de
captação de recursos, demonstram preocupação com gestão, as organizações que conseguem captar mais recursos apresentam
maior preocupação com a gestão, e melhores condições técnicas, prediais, de qualificação e de aquisição de bens. Todavia não é
possível confirmar a hipótese 4, de que as práticas de gestão utilizadas no fórum municipal incorporam estratégias de gestão para
medir resultados de gestão sustentáveis. A maioria das organizações não utiliza ferramentas de gestão e conseqüentemente não
avalia o desempenho, porém já existe nalgumas organizações a preocupação de avaliação e participação, embora não seja
significativa.

6. CONCLUSÕES
Os objetivos gerais e específicos da pesquisa foram alcançados. Propunha-se explicitar a percepção dos atores institucionais sobre a
captação de recursos como estratégia de sustentabilidade para as organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) na cidade de Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul. Incide nos atores
ou gestores, responsáveis pelas organizações que formam a unidade de análise. As hipóteses levantadas foram na sua maioria
confirmadas através dos resultados apresentados neste estudo.
As Organizações do terceiro sector da presente unidade de análise apresentam níveis baixos de recurso à gestão estratégica para a
captação de recuros. Enfrentam o desafio de subsistir de forma autónoma, com recursos públicos incipientes para a sustentabilidade,
mobilizam recursos na comunidade, sobretudo sazonais. A percepção dos atores, indica ainda a importância de se desenvolver uma
maior compreensão das lógicas de ação subjacentes aos modelos organizativos, à economia de valores (filantrópicos, religiosos ou
solidários) e às teorias emergentes de explicação do sector, nomeadamente, às que se estabelecem no quadro da regulação do
Estado Providência, sendo imprescindivel melhorar o processo de negociaçãocom o Estado. A sustentabilidade não pode pois ser
desenquadrada da missão coletiva que prosseguem estas organizações. Todavia, a procura de uma maior autonomia associada ao
registo da atividade do terceiro setor, parece indicar a necessidade de um maior compromisso da gestão, em torno da mobilização
de recursos na comunidade, que se tornam imprescindíveis, sobretudo nos momentos de crise financeira que agudizam a questão
social. O financiamento não estatal ou privado é pois encarada como uma forma de sustentabilidade que permite reforçar a atividade
do setor.
Como resposta ao problema de pesquisa conclui-se que embora em estagio incipiente a captação de recursos, de diversas formas (
públicos, privados) está na agenda das instituições e é eficaz na sustentabilidade das organizações. A capacidade institucional de
captar recursos é diferenciada bem como a sensibilidade para desenvolver formulas de gestão mais eficazes nestas matérias.
Interagir criativamente com os contextos, de forma a comunicar a relevância social da sua atividade, investir na formação dos
técnicos, contratar gestores, desenvolver uma gestão estratégica e fortalecer a credibilidade da organização poderá ser o caminho.
O desenvolvimento organizacional e institucional, a avaliação das condições de eficácia e eficiência das organização, um enfoque
sistémico e de gestão, dirigido à formação de uma reflexividade interna sobre a base social das organizações, explicitando os desafios
do campo não-governamental, os fatores legais, políticos, culturais e económicos, é urgente.
Esta investigação constitui um importante instrumento de conhecimento da realidade das organizações do Terceiro Setor, que,
embora heterógeneas apresentam uma base comum de dificuldades.
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RESUMO
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a influência da transformação do capital intelectual, na percepção do estudante, pela
educação a distância na Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município de Camaçari, polo industrial da região metropolitana de
Salvador, Bahia. Neste compasso, educação e desenvolvimento estão intimamente ligados, em que pesem os estudos já realizados
cuja aproximação se faz presente. Nesse ínterim, a educação a distância (EAD) se dinamiza através da sua capilaridade em diversas
regiões alterando a percepção e a forma de transmissão de conhecimentos. Adicionalmente, enseja condições de alterações
significativas ao se relacionar capital humano e região, considerando aspectos culturais, éticos e sociais. Do ponto de vista
metodológico, optou-se pela pesquisa descritiva, recorrendo-se à pesquisa qualitativa. Ainda em relação ao proceder metodológico,
utilizou-se o método de pesquisa de survey. Justifica-se este estudo em função da dimensão em que a educação a distância tem se
difundido no Brasil e no mundo. Trata-se de um modelo regulado pelas instâncias superiores da educação no Brasil; por via de
consequência, um estudo mais amiúde, aproximando EAD, capital humano e região, merece destaque. Seguindo este entendimento,
estudar a atuação da UAB no município de Camaçari contribui para a percepção das alterações na lógica da oferta da educação na
modalidade a distância, desdobramentos na cultura em âmbito geral e percepção das liberdades sociais na região objeto do estudo.
Destarte, evidencia-se que a educação a distância realizada pela UAB, no município de Camaçari, enseja condições de formação e
ampliação do capital humano considerando a sua infraestrutura urbana e social, dentre outros fatores que, combinados, se traduzem
em terreno fértil no sentido de mitigar as assimetrias sociais ao passo que amplia as liberdades individuais e o progresso da região.
Palavras-chave: Educação a distância. Camaçari. Capital humano. Crescimento econômico. Universidade Aberta do Brasil.

INTELLECTUAL CAPITAL AND DISTANCE EDUCATION: THE EXPERIENCE OF THE OPEN UNIVERSITY OF BRAZIL IN THE MUNICIPALITY
OF CAMAÇARI, BAHIA
ABSTRACT
The main objective of this search is to evaluate the influence of transformation of human capital, the perception of the student, by
the distance education of the Open University of Brazil in Camaçari, Bahia. At this rate education and development are closely
connected, pondering previous studies, where this approach is present. Meanwhile, distance education (DE) streamlines through its
capillary in several regions changing the perception and the way of transmitting knowledge. In addition, enable significant changes if
we relate the human capital and the field of study, considering cultural, ethical and social aspects. From a methodological point of
view, it chose the descriptive research, using a qualitative research. Still in relation to the methodological process, was utilized the
method of survey research. This study is justified according to function of the dimension in what the distance education has been
widespread in Brazil and in the world. It is a model regulated by superior instances of the education in Brazil, through consequence,
a study more often approaching DE, human capital and region deserve more emphasis. Following this understanding studying the
activities of the Open University of Brazil (OUB) in Camaçari contributes to the perception of changes in the logic of education offer
in the distance model, deployment in culture in general scope and perception of social freedoms in the object region of study. Thus,
it is evident that distance education conducted by OUB in Camaçari, gives rise to conditions for training and improving human capital
considering its urban and social infrastructure, among other factors combined translate into fertile ground to mitigate the social
asymmetries while expands individual freedom and the progress of the city.
Keywords: Camaçari. Distance education. Economic growth. Human capital. Open Univerty of Brazil.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste estudo é investigar a educação a distância em um contexto regional e relacioná-la com a teoria do capital
humano. Em relação às reações depois de conhecer o pensamento de Schultz (1963), entende-se que os teóricos que tratam das
liberdades sociais e percebem a educação como um fator de estímulo à dinâmica social, foram, em alguma medida, influenciados
pela teoria do capital humano, mais precisamente na obra o Valor Econômico da Educação. Neste momento, mister se faz ratificar
que este estudo não tem como intento discorrer sobre as teorias econômicas numa análise epistemológica, conquanto existam
questões que serão tratadas de forma transversal, sem, contudo, discutir correntes teóricas de base da ciência econômica e, sim,
debater os recursos destinados à educação, notadamente à educação ofertada na modalidade a distância na Universidade Aberta do
Brasil (UAB), polo do município de Camaçari, estado da Bahia, marco territorial escolhido para a investigação. Este artigo está dividido,
para melhor entendimento em três seções, a saber: a introdução, que discorre basicamente sobre os objetivos da investigação e da
dimensão da educação superior no estado Bahia. A segunda seção, analisa a educação a distância, o capital humano e os seus
desdobramentos na economia da educação em um prisma regional. A terceira seção apresenta-se a pesquisa empírica e as suas
evidencias. A quarta seção trata das conclusões.
Reassumindo a análise introdutória, sobre a educação superior na Bahia, deve-se ressaltar a sua dinâmica no estado, não como fulcro
desta investigação, ainda que se tenha convicção de que a expansão, a característica multipolar atual da educação no estado da Bahia
só é possível em função do movimento que se classifica como interiorização da educação superior. Neste trabalho, a dinâmica da
educação para o interior do estado da Bahia é tratada de forma transversal, contudo, é autêntico, principalmente após a autorização

1227

ISBN 978-989-8780-05-8 | Proceedings 24th APDR CONGRESS
e implementação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a percepção da criação de terreno fértil e fundamental a fim de,
atualmente, observar-se a capilaridade do ensino a distância avançar fortemente em todo o território da Bahia “Boaventura (2009:
17)”.
Retomando aos objetivos da pesquisa, a educação a distância (EAD), atrelada à teoria do capital humano, na percepção dos
estudantes e os desdobramentos na UAB, no município de Camaçari, é o âmago desta investigação. Seguindo esta tendência, a
motivação parte exatamente das reflexões e análises sobre as melhores práticas no âmbito da educação superior no modelo a
distância, percepções, reações de discentes, docentes, tutores e principalmente as relações com a renda, mercado de trabalho e o
desenvolvimento do capital humano, considerando como marco territorial o município de Camaçari, no estado da Bahia.
Em face do que foi dito, à base do conhecimento empírico e da experiência profissional dos pesquisadores, suporte da escolha do
tema, questiona-se, neste artigo, em que medida a atuação da educação a distância através da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
na percepção do estudante, influencia como fator de transformação do capital humano no município de Camaçari, Bahia.
A região, marco territorial desta investigação, o município de Camaçari, está localizada a 51 Km da capital Baiana, Salvador, e possui
uma área territorial de 784,7 km2, tendo 42Km de faixa costeira, contida na Região Metropolitana de Salvador (RMS) que é formada
pelos municípios: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz. Segundo o Censo Demográfico de 2010 “IBGE (2010)”,
Camaçari possuía 242.970 habitantes, sendo o quarto município em termos de população do estado. Em relação à situação do
domicílio, 231.973 habitantes residiam em áreas urbanas e 10.997 habitantes, em domicílios rurais e o seu grau de urbanização era
de 95,5%. Na decomposição por gênero, a população do sexo feminino corresponde a 122.266 (50,3%) e a do sexo masculino, a
120.704 (49,7%) de habitantes. Camaçari conta com empreendimentos do porte da Ford, Braskem, da Bridgestone Firestone, grupo
líder na fabricação de pneus no mundo, e da Caraíba Metais, principal produtor de cobre do Brasil.
Em relação à educação superior, revela-se no município, onze instituições de ensino que ofertam a modalidade de educação a
distância. Em relação ao sistema UAB, em Camaçari, evidencia-se a participação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e
da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Direcionando a análise para o capital humano, como sendo um dos fatores importantes no processo de desenvolvimento regional,
este estudo serve de instrumento de avaliação sobre a modalidade de educação a distância ser de fato capaz de mitigar as assimetrias
sociais percebidas no município de Camaçari.
Optou-se do ponto de vista metodológico pela pesquisa descritiva, recorrendo-se à pesquisa qualitativa com algumas correlações
quantitativas, este corte epistemológico, mostrou-se mais adequado aos objetivos do estudo. Neste compasso, o fato social pode ser
consubstanciado por meio de observações, registros e análises na busca do conhecimento direto da realidade apropriando-se da
interpretação de uma amostra significativa. Utilizou-se o método de pesquisa de Survey “Babbie (2005)”. A finalidade da proposta
de investigação aponta para a pesquisa aplicada, no sentido de elevar o conhecimento científico sobre o objeto de estudo e suscitar
novas investigações. Na senda do desenvolvimento desta comunicação científica, passa-se ao próximo tópico que se destina a análise
do capital humano e da economia da educação.

2. CAPITAL HUMANO E ECONOMIA DA EDUCAÇÃO
A relação entre o capital humano e a educação é uma reflexão que data das primeiras conferências de Theodore Schultz na década
de 1960, que aproximaram a economia da educação. Neste diapasão, evidenciaram-se outros teóricos que possuem discursos
anteriores ao de Schultz, os quais, em alguma medida, contribuíram para a construção da teoria do capital humano.
Neste sentido, na senda do pensamento de Marshall, em relação ao caráter nacional, os atributos éticos e intelectuais da população
são um dos mais valiosos insumos da função da produção. Marshall defende estar diante de um dos ingredientes mais decisivos na
receita do crescimento econômico. Nesse sentido, a qualidade do homem para Marshall, era o que mais importava.
Assim sendo, entende-se que, na contemporaneidade, os mercados de trabalho necessitam cada vez mais de desenvolvimento
tecnológico no sentido de promover não só o crescimento econômico, mas garantir a continuidade de soluções, notadamente nos
campos da saúde e educação, estes, no intento de mitigar as assimetrias sociais mais evidenciadas nos países periféricos “Marshall
(1985)”.
Ainda analisando o pensamento de Marshall (1985), verifica-se o homem aliado aos fatores de produção. No pensar de “Fonseca
(1992: 65)”, “um aspecto específico das recomendações de política microeconômica de Marshall, reporta-se à sua análise e discussão
do papel do investimento em capital humano na erradicação da pobreza em massa e no processo de desenvolvimento”.
Seguindo os rumos inicialmente traçados para este estudo, discutidos aspectos e variantes dos economistas que marcaram as
primeiras percepções do valor econômico da educação, passa-se a tratar as bases conceituais da teoria do capital humano. A análise
está lastreada, principalmente, nos achados epistemológicos do economista estadunidense Theodore Willian Schultz. Entende-se
que Schultz foi o responsável por perceber uma lacuna nas teorias econômicas em relação aos esforços econômicos com vistas ao
conhecimento, seu custo nas diversas esferas, e o retorno advindo de indivíduos após a aquisição de competências e habilidades por
intermédio da educação.
Neste sentido, realçar-se que a teoria do capital humano foi divulgada a partir das primeiras publicações dos achados de Schultz no
Journal of Political Economy. A teoria trata do conjunto de conhecimentos adquiridos seja a partir da educação formal ou não formal
aproximadas das experiências sociais e culturais dos indivíduos. Este arcabouço teórico fornece não somente o crescimento
intelectual como também eleva as possibilidades de absorção no mercado de trabalho em concordância com as demandas regionais
“Schultz (1973a: 18)”.
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Ainda seguindo o entendimento de “Schultz (1973b)”, existe uma relação direta entre o capital humano e a distribuição de
rendimentos. “Alterações de investimentos no capital humano são um fator básico na redução das desigualdades da distribuição
pessoal de renda” “Schultz (1973b: 82)”.
Posteriormente, outros teóricos abordaram a teoria do capital humano relacionando-a com a educação. Um dos expoentes
contemporâneos, também reconhecido com o Prêmio Nobel de Economia em 1992, especialmente em função de seus achados
teóricos consoante às análises do capital humano e suas aproximações com a educação. Trata-se do economista Gary Becker que
expressou as suas convicções acerca da teoria do capital humano, na sua obra fundante Human Capital: a theoretical and empirical
analysis, with special reference to education (1993).
No Brasil, o economista Cláudio de Moura Castro já aproximava o tema educação e os desdobramentos em relação ao
desenvolvimento econômico, na sua obra, Desenvolvimento Econômico, Educação e Educabilidade “Castro (1976)”.
Tratando da evidente busca pelo entendimento dos desdobramentos da educação na economia local, assevera-se que a economia
da educação merece a atenção dispensada pelos teóricos em função do seu percurso de alto custo. Para que seja analisada em uma
perspectiva multidimensional tanto os custos com a formação quanto os custos de oportunidade, do ponto de vista das escolhas dos
indivíduos, devem ser percebidos e analisados em consonância com as demandas da região. Em outros termos, o alto custo da
aquisição de conhecimento deve ser proporcional ao seu retorno, sendo que, inicialmente devem revir para os indivíduos, em seguida
progredir no tecido social.
Neste ínterim, também não foi considerada, pela economia, a compensação que os indivíduos podem obter com a instrução e ou
formação de atributos de investimento pessoal. Estes, uma vez absorvidos, beneficiam em primeiro plano o próprio indivíduo que se
desdobra, por via do conhecimento, em ganhos intelectuais. Os indivíduos de posse de um cabedal de conhecimentos podem acessar
postos de trabalho mais especializados, maior produtividade, maiores ganhos, adicionando garantia das liberdades individuais
substantivas no sentido do crescimento econômico em lato senso “Sen (2010: 33)”.
Assevera-se então, que a consequência dos possíveis futuros benefícios econômicos advém do acesso a novos mercados de trabalho,
como corolário da formação. Entende-se que não é possível dissociar os ganhos individuais da apreensão de conhecimentos e das
aspirações de garantias de liberdade “Schultz (1973a: 53)”.
Neste diapasão, entende-se que o capital humano é resultado do investimento no homem. Por via de consequência, existirão
desdobramentos em sentido amplo, alterações na dinâmica de apreensão dos conhecimentos e na cultura. A teoria do capital
humano apresenta, dentre outros aspectos, o grau de capacitação da comunidade para o trabalho qualificado. Esta dinâmica
desdobra-se no uso de novas tecnologias e um certo grau de inovação tanto no âmbito público quanto no privado “Fonseca (1992:
79)”.
Como discutido anteriormente, os pensadores clássicos da economia trataram o crescimento econômico evidenciando basicamente
a sua relação tripartida (terra, trabalho e capital). Em contraponto, como muito bem defende “Schultz (1973a: 12)”, outras economias
de países com escassez de recursos naturais, devolveram-se, em grande medida, em função da falta de abundância desses recursos.
Em função deste óbice, houve a necessidade do desenvolvimento de tecnologias que pudessem sobrepor as questões de natureza
geográfica, em que pese, a falta de faixa territorial produtiva. Nesse sentido, assevera-se que a EAD se apresenta como uma opção
importante do ponto de vista da capilaridade no que diz respeito à condição de ofertar educação sem fronteiras.
Ao direcionar as análises sobre o crescimento econômico e aproximá-las da teoria do capital humano, verifica-se que é inexorável a
percepção do vetor investimento sob a ótica da alavancagem do estoque de capital no intuito do aumentar a renda, mitigar as
assimetrias sociais, conquanto se entende que existem outras variáveis importantes em relação ao desenvolvimento.
Em uma dada economia, os fluxos adicionais de renda refletem o crescimento econômico e representam uma determinada função
das classes e do quantitativo de investimento. Desta forma, precisa-se de uma classificação de investimento como atividade que
estão sujeitas às decisões tomadas tanto no plano público quanto no plano privado “Schultz (1973a: 16)”.
Assim sendo, oportunizar o acesso a novos postos de trabalho a partir dos conhecimentos adquiridos permite obter melhores
resultados por intermédio das capacidades intelectuais adquiridas pelas novas formações. Como muito bem assegura “Verhine (2015:
30)”, educação e treinamento podem gerar valor na forma de habilidades e conhecimentos, e, como consequência, pode-se
aumentar a sua capacidade intelectual e produtiva. Contudo, faz menção no seu estudo que, durante a primeira metade do século
vinte, linhas de pensamento com esse viés eram, além de escassas, esporádicas.
Os investimentos em educação podem ser analisados individual ou coletivamente; em outras palavras, estes são potencialmente
valorosos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Se se perceber o investimento em educação como uma espiral, tem-se
que estes geram conhecimentos e habilidades que reverberam na condição de acesso ao mercado de trabalho. Considera-se que o
conhecimento adquirido, até mesmo o não formal-tácito, desdobra-se em produtividade, renda e liberdades movimentando-se e
retroalimentando o indivíduo e o tecido social.
A dinâmica dos ganhos obtidos a partir do investimento no capital humano, advindo do investimento em educação, seja formal ou
não formal, proporcionará a construção do conhecimento que, por via de consequência, permitirá o desenvolvimento de novas
habilidades. Estas qualidades se refletirão em aumento na produtividade, e este acréscimo, por sua vez, fomentará maiores ganhos
no que diz respeito à renda e às liberdades substantivas do indivíduo beneficiado ao longo do tempo “Verhine (2015: 31) Sen (2010:
17)”.
Com base no exposto, advoga-se que os ganhos do capital humano vão além da economia, alcançando, em grande medida, a
aceitação não só no que se refere à lucratividade, conquanto haja a percepção social no que diz respeito às outras formas de capital.
Tomam-se, como exemplos, outros conceitos de capital, como a formação advinda tanto do ponto de vista explícito como tácito, os
cuidados com a saúde que se relacionam com as despesas atreladas a estes, virtudes como pontualidade e honestidade também são
formas de expressão do capital “Becker (1993:15)”.
Isso posto, passe-se, muito naturalmente, à seção sobre análise e interpretação dos dados desta investigação.
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma vez que a economia da educação, seus desdobramentos em relação à educação a distância ofertada no município de Camaçari
foram discutidos, aproximando-os, em boa medida, do devido amparo dos autores que fundamentam a análise sobre a teoria do
capital humano, passa-se então à fase da discussão dos resultados empíricos como anunciou-se na introdução.
De forma precípua, evidencia-se as bases em que os dados foram coletados ao tempo em que se ratifica a escolha do método de
pesquisa de Survey. Neste diapasão, apresenta-se a composição e divisão do instrumento de coleta de dados escolhido, o
questionário. Este, compôs-se de 37 questões divididas em cinco blocos a saber: dados de identificação; atributos pessoais;
percepção sobre o curso e a formação; desdobramentos do curso EAD da UAB na perspectiva profissional; condição atual dos
estudantes no mercado de trabalho.
Desta forma, tendo acesso a 73 estudantes do polo e ancorados na teoria central do limite que admite que 40 (quarenta) casos
estudados são mínimos para a percepção consistente de uma tendência, foram coletados 20 (vinte) casos iniciais. Estes serviram para
uma primeira análise e teste do instrumento escolhido. No segundo momento, foram coletados mais 53 (cinquenta e três) casos.
Com base no total de casos investigados, passou-se, à fase de construção do banco de dados, certos de que o número de casos
estudados era suficiente para percepção consistente de uma tendência.
Para compor o trabalho, priorizou-se agrupar as respostas em nível municipal em duas grandes unidades geográficas, RMS e
INTERIOR, com o intento facilitar os objetivos da análise no campo empírico.
Iniciou-se, assim, a análise dos dados, que se deu a partir do banco de dados gerados em função dos questionários respondidos pelos
alunos que estudam na UAB, polo Camaçari, Bahia. Vale ressaltar que esta análise seguiu a mesma lógica do questionário, do ponto
de vista dos blocos que estratificaram o instrumento definido para a coleta de dados conforme questionário aplicado.
Em outros termos, o questionário foi o mais abrangente que se conseguiu, do ponto de vista das possibilidades, visto que o campo
empírico, em primeira análise, mostrou-se pouco específico. Como corolário, o banco de dados construído evidenciou múltiplas
possibilidades de informações. Neste artigo, apresentam-se cinco quadros. Seguindo este modelo, os dados correlacionados foram
fruto de uma análise acurada no sentido de decantar as informações e apresentá-las com as devidas considerações, na perspectiva
de favorecer a compreensão e proporcionar uma síntese consistente, notadamente nas conclusões e recomendações.
Adicionalmente, do ponto de vista metodológico, todas as reações inseridas no campo de respostas subjetivas do questionário foram
consideradas no momento da interpretação e inferências desta seção, bem como as narrativas dos entrevistados no momento da
coleta dos dados.
Quadro 1 — Distribuição percentual dos discentes de cursos EAD da UAB, segundo a faixa etária, por sexo — Camaçari — 2015
Faixa Etária
Até 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
50 anos ou mais
Total
Fonte: elaboração dos autores

Sexo
Masculino
6,3%
12,5%
37,5%
31,3%
12,5%
100,0%

Feminino
7,3%
17,1%
43,9%
17,1%
14,6%
100,0%

Total
6,8%
14,9%
40,5%
23,0%
13,5%
100,0%

Percebe-se, com base no quadro de número um, que estudantes do sexo feminino, com idades entre 30 a 39 anos, são a forte
predominância nos cursos ofertados na UAB, polo de Camaçari, no período estudado. Argumenta-se, então, que existe uma tendência
na UAB, de que os estudantes matriculados são estudantes em primeira graduação, após os cuidados com a família e com a educação
dos filhos, agora em busca de um conhecimento explícito ou estudantes já graduados, buscando nova graduação ou ainda, estudantes
graduados com especialização lato ou stricto senso, em busca de novas formações.
Quadro 2 — Distribuição percentual dos discentes de cursos EAD da UAB, segundo local de nascimento, por local de residência —
Camaçari — 2015
Local de Nascimento
Região Metropolitana de Salvador, Bahia
Município de outra Unidade Federativa
Município do interior da Bahia
Total
Fonte: elaboração do autor, 2015.
Nota¹: Região Metropolita de Salvador.

Local de Residência
RMS¹
71,2%
9,1%
19,7%
100,0%

Interior
25,0%
25,0%
50,0%
100,0%

Total
66,2%
10,8%
23,0%
100,0%

As variáveis utilizadas no quadro de número dois evidenciam questões relevantes do ponto de vista do desenvolvimento da região
objeto do estudo. Dos estudantes na UAB em Camaçari, 71,2% nasceram na RMS e têm a sua residência atual na RMS, enquanto que
os nascidos em municípios do interior do estado, 50% deles mantêm sua residência no interior.
Importante ressaltar, duas questões, a saber: a primeira diz respeito aos outros estudantes que residem atualmente no interior da
Bahia, 50% nasceram no interior e os outros 50% atualmente dividem-se entre outras unidades da federação e a RMS; e, do ponto
de vista macro, as variáveis correlacionadas evidenciam que a grande maioria dos estudantes da UAB, residem na RMS. Neste
compasso, defende-se que este investimento em educação retorna, considerando a tempestividade da coleta de dados e a sua
análise, 100% para a RMS e outros municípios do interior da Bahia. Evidencia-se que até os 10,8% dos estudantes que nasceram em
outras unidades da federação, atualmente residem na RMS ou em outros municípios do estado da Bahia. Assim sendo, com base no
referencial teórico estudado, existe uma percepção de que os investimentos que têm o intento de ensejar condições de mitigar
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assimetrias sociais, ao passo que ensejam melhorias nos níveis de capital humano na região, têm atingido em grande medida o seu
objetivo.
Ainda imbuído deste mesmo pensamento, infere-se que o programa e as parcerias entre o município, o MEC e as universidades têm
envidado esforços no sentido de garantir que as demandas de formação loco regionais sejam observadas.
Percebe-se com esta análise que o contexto da educação superior e da região onde a mesma se encontra está sendo dinamizado,
empoderando os estudantes com saberes, habilitando-os no momento seguinte em pelo menos dois aspectos: em que pese o
pensamento de Foucault na percepção do educar para crescer alinhando, em bons termos, a educação no sentido do
desenvolvimento de uma base sólida ao atributo do pensar.
Outra questão a ser discutida diz respeito à região que se percebe completamente conectada com os indivíduos que lá habitam e, ao
mesmo tempo, são estudantes, chefes de família e cônjuges. Importante, neste momento, estabelecer um contraponto com a teoria
fundante; “Rolim (2009: 33)”, evidencia a importância da percepção onde a universidade é instalada; em outros termos, a
universidade não pode ser analisada sem que a região onde ela está inserida seja analisada em convergência. Os aspectos regionais
são de suma importância na visualização da amplitude da atuação universitária no âmbito social.
Quadro 3 — Distribuição percentual dos discentes de cursos EAD da UAB, segundo níveis de relevância da facilidade de ingresso e
afinidade com a área do curso — Camaçari — 2015
Facilidade de Ingresso
Muito Relevante
Relevante
Neutro
Irrelevante
Muito irrelevante
Total
Fonte: elaboração do autor, 2015.

Afinidade com a Área do Curso
Muito Relevante
Relevante
22,2%
5,0%
33,3%
42,5%
7,4%
15,0%
14,8%
25,0%
22,2%
12,5%
100,0%
100,0%

Neutro
0,0%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
100,0%

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

Muito irrelevante
0,0%
0,0%
33,3%
33,3%
33,3%
100,0%

Total
10,8%
36,5%
13,5%
23,0%
16,2%
100,0%

São discutidas, agora, as questões relativas à percepção dos estudantes em relação ao curso na UAB, polo de Camaçari. Nesta
correlação, busca-se entender a percepção do estudante em consonância à escolha do curso; em outros termos, se há aproximação
entre a percepção no sentido da convergência entre a facilidade do ingresso no curso e a afinidade com o curso. Com base nos dados,
infere-se que 36,5% dos estudantes que responderam o questionário acham, em alguma medida, ser relevante a facilidade de acesso
ao curso, esse grupo foi a maioria.
Em segunda análise, 42,5% dos estudantes que consideraram relevante a afinidade com o curso, também consideram relevante a
facilidade de ingresso. Advoga-se, desta forma, que há aproximação, em certa medida, entre o acesso à educação superior na
modalidade EAD, pela UAB, no município de Camaçari, com a necessidade de formação, ou expectativa de formação específica na
percepção do estudante, considerando a sua perspectiva de vida.
Advoga-se, que esta inferência tem como base a percepção do estudante que guarda os seus anseios e os seus aspectos culturais;
em outras palavras, assevera-se a questão da necessidade de formação percebida pelo município, que está em conformidade com
as expectativas do estudante e do mercado de trabalho local.
Quadro 4 — Distribuição percentual dos discentes de cursos EAD da UAB, segundo níveis de relevância da modalidade à distância e
obtenção de diploma — Camaçari — 2015
Modalidade à Distância
Muito Relevante
Relevante
Neutro
Irrelevante
Muito Irrelevante
Total
Fonte: elaboração do autor, 2015.

Obtenção de Diploma
Muito Relevante
Relevante
36,4%
17,6%
50,0%
55,9%
0,0%
17,6%
4,5%
5,9%
9,1%
2,9%
100,0%
100,0%

Neutro
28,6%
42,9%
28,6%
0,0%
0,0%
100,0%

Irrelevante
14,3%
42,9%
14,3%
28,6%
0,0%
100,0%

Muito Irrelevante
50,0%
25,0%
25,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Total
25,7%
50,0%
13,5%
6,8%
4,1%
100,0%

Verifica-se que 50% dos estudantes da UAB, no município de Camaçari, entendem como relevante o estudo na modalidade EAD
relacionado com obtenção de diploma ao passo que 25,7% acham muito relevante. Ratifica-se que foram pesquisados estudantes de
graduação e especialização lato sensu.
Infere-se, então, que os estudantes que não acham relevante a obtenção do diploma, já possuem um diploma de nível superior,
especialização lato sensu ou stricto sensu e estão em busca de novos postos de trabalho que serão oportunizados em função da nova
formação, como trata “Schultz (1973b: 19)”, quando assevera que a educação organizada, contudo, não está unicamente empenhada
em produzir “instrução”. Neste sentido, o que é mais importante para o contexto educacional é o empenho de ensejar condições de
fazer progredir o conhecimento, em função do próprio interesse pessoal de ultrapassar o ensino dos seus currículos.
Quadro 5 — Distribuição percentual dos discentes de cursos EAD da UAB, segundo relevância do curso com promoção no emprego
e oportunidades no mercado de trabalho — Camaçari — 2015
Promoção Emprego
Muito Relevante
Relevante
Neutro
Irrelevante
Muito Irrelevante
Total

Oportunidades Mercado de Trabalho
Muito Relevante
Relevante
37,0%
16,1%
29,6%
41,9%
14,8%
16,1%
11,1%
12,9%
7,4%
12,9%
100,0%
100,0%
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Neutro
10,0%
0,0%
50,0%
20,0%
20,0%
100,0%

Irrelevante
33,3%
0,0%
0,0%
33,3%
33,3%
100,0%

Muito Irrelevante
0,0%
0,0%
33,3%
0,0%
66,7%
100,0%

Total
23,0%
28,4%
20,3%
13,5%
14,9%
100,0%
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Fonte: elaboração do autor, 2015.

Em relação aos dados sobre o mercado de trabalho, verifica-se que os mesmos 51,4% dos respondentes entendem que o curso UAB
é relevante ou muito relevante se se considerar a variável promoção no emprego. Verifica-se que 37% dos estudantes percebem
como muito relevantes as oportunidades no mercado de trabalho que poderão surgir com a inserção no curso EAD da UAB e
entendem como muito relevante também a convergência em relação à promoção do emprego. Desta forma, os estudantes veem
uma oportunidade de ascensão no mercado de trabalho, em termos de ganhos financeiros ou de reconhecimento, além da
possibilidade de adentrar a novos mercados, diferentes, em que exerce sua atividade profissional atual.
Ratifica-se, que os quadros de número quatro e cinco têm correlação quando se considera a percepção do estudante em relação ao
mercado de trabalho. Neste compasso, assegura “Verhine (2015: 30)” que a educação, nesse caso a EAD, promove oportunidades de
acesso a novos postos de trabalho a partir dos conhecimentos e capacidades intelectuais adquiridos pelas novas formações. Nesse
sentido, têm-se a educação e o treinamento como molas impulsionadoras da geração de valor na forma de habilidades e
conhecimentos.

4. CONCLUSÕES
Uma vez analisado o referencial fundante, apresentada a análise dos dados empíricos, passa-se às conclusões, evidenciando
precipuamente, que a educação não pode ser investigada de forma apartada do indivíduo e da sua formação cultural. No caso
específico, tratam-se de universidades públicas, que estão inseridas no sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Destacando o
que foi explicitado, ratificou-se, ao longo desta investigação, a aproximação da educação com o desenvolvimento do capital humano
na região, objeto da pesquisa. Esta perceção, estruturou-se, considerando a amplitude e a capilaridade da educação no modelo EAD.
Neste particular, acredita-se que a interiorização da educação superior baiana, promovida em grande medida com a criação da UNEB,
foi a primeira inserção consistente no sentido de formar profissionais para crescimento das regiões que abrigaram os seus campi. No
segundo momento, o ensino a distância, largamente difundido no mundo, vem como uma segunda onda se se analisar agora o estado
da Bahia também com uma extensa área territorial, cerca de 560.000 km2, seus quatrocentos e dezessete municípios e a evidenciada
carência de profissionais preparados e cônscios da sua importância no tecido social.
Analisando o município de Camaçari, observa-se pelos dados do “IBGE (2010)”, um índice de desenvolvimento humano (IDH) de
0,694. Sua estrutura econômica está lastreada na indústria, no comércio e nos serviços, em que pesem as indústrias sediadas na
região. De posse dos dados dos postos de trabalho existentes e considerando as necessidades de formação, o executivo municipal
acessa o MEC, através da CAPES, no sentido de verificar quais as instituições no território nacional que ofertam cursos que a região
entende como os necessários para o seu progresso e desenvolvimento.
No polo da UAB em Camaçari, foram observados modelos pedagógicos distintos, em outros termos, em função do sistema UAB, a
universidade que faz o convênio, oferta o seu modelo pedagógico. Neste sentido, conclui-se que esta condição beneficia os
estudantes que se matriculam nos cursos que desejam, considerando ainda o nível de presencialidade de que necessitam.
Conclui-se que, do ponto de vista do aprendizado na modalidade EAD ofertada pela UAB, há maior aproveitamento dos conteúdos,
quando o tutor se faz presente e está envolvido com os estudantes. Vale ressaltar que, além das respostas dos estudantes a este
respeito, verificou-se a atuação dos tutores presenciais e a sua aproximação com os estudantes nos encontros. Por intermédio deles,
foi possível a coleta de dados.
Aproximada a discussão no sentido da importância da UAB para o município de Camaçari, percebe-se que, quando se considera a
forma de atuação, aproximar o aluno do conhecimento por meio de universidades conceituadas, torna-se um diferencial que o
sistema UAB consegue imprimir na atividade econômica da região, notadamente se se considerar os cursos de especialização lato
sensu ofertados no polo. Outra questão que tende a corroborar este entendimento tem estreita ligação com a oferta pública e
gratuita dos cursos na UAB em Camaçari. Como corolário deste tipo de oferta, percebe-se claramente a inclusão de indivíduos que
não têm condições de frequentar uma universidade pública no modelo presencial.
A importância da EAD ofertada pela UAB no município de Camaçari, na lógica do capital humano e a região, inclui as liberdades
sociais. Adiciona-se à indiscutível relação que trazem os teóricos que discutem não só a economia da educação como a educação e
as liberdades sociais, que “Sen (2010)” chama de “A razão da eficácia”, quando aborda os seus conceitos de desenvolvimento para a
liberdade.
Ratifica-se que a EAD é regulada pelo MEC através do INEP assim como os cursos presenciais; destarte, o estudo de tal modelo
educacional é recomendado em função de se entender que somente a educação de qualidade é capaz de nivelar as assimetrias sociais
e aproximar indivíduos do conhecimento com vistas ao progresso social.
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RESUMO
Esse artigo investiga as principais tendências e perspectivas para a economia baiana, tomando como referência a Teoria do Capital
Humano. Para tanto, toma-se como ponto de partida os anos 2000, em função das transformações que começaram a ser processadas
na estrutura produtiva do estado e busca-se analisar os principais indicadores econômicos, que envolvem a evolução do PIB, o
mercado de trabalho, as relações com o exterior (balança comercial) e os investimentos produtivos realizados desde aquele período
até os dias atuais. As análises tentam responder a duas questões principais: a) por que a Bahia diminui a sua participação em escala
nacional, justamente no período em que se intensifica um processo de mudança na sua estrutura produtiva? e b) qual a associação
entre essa perda de dinamismo e a falta de capital humano na economia baiana? As evidências mostram que a Bahia, a despeito dos
investimentos realizados para diversificação de sua matriz produtiva, ainda dependia, em 2016 de setores tradicionais de sua
economia, a exemplo das cadeias químicas e petroquímicas e do agronegócio de exportação, que perderam e vem perdendo
competitividade e dinamismo nos dias atuais, sobretudo, em função de manobras na política macroeconômica de estabilidade de
preços, como também pela falta de dinamismo dos setores intensivos em conhecimentos na Bahia. Os mesmos dados evidenciam
por sua vez, a possibilidade de um novo ciclo de crescimento alicerçado em investimentos industriais e de infraestrutura logística e
de transportes que podem criar uma nova dinâmica com mais integração regional para a Bahia entre o período compreendido entre
2017 e 2020, mas irão demandar aperfeiçoamentos qualitativos e educacionais que são alicerçados pela teoria do capital humano.
Palavras-chave: Bahia, Ciclos Econômicos; Investimentos industriais; Involução Econômica

ABSTRACT
This article investigates the main tendencies and perspectives for the Bahian economy, taking as reference the Human Capital Theory.
To do so, the starting point is the 2000s, due to the transformations that began to be processed in the productive structure of the
state and the main economic indicators are analyzed, which involve the evolution of GDP, the labor market, The relations with the
outside (trade balance) and the productive investments made from that period until the present day. The analysis tries to answer
two main questions: a) why does Bahia diminish its participation on a national scale, precisely in the period when a process of change
in its productive structure intensifies? And b) what is the association between this loss of dynamism and the lack of human capital in
the Bahian economy? Evidence shows that Bahia, despite investments made to diversify its production matrix, still depended in 2016
on traditional sectors of its economy, such as the chemical and petrochemical chains and export agribusiness, which lost and lost
competitiveness And dynamism in the present day, mainly due to maneuvers in the macroeconomic policy of price stability, as well
as the lack of dynamism of the knowledge-intensive sectors in Bahia. The same data also shows the possibility of a new growth cycle
based on industrial investments and logistics and transport infrastructure that can create a new dynamic with more regional
integration for Bahia between the period from 2017 to 2020, but Will require qualitative and educational improvements that are
grounded in the theory of human capital.
Keywords: Bahia, Economic Cycles; Industrial investments; Economic Involvement

1. INTRODUÇÃO
Na década de 1950, diversos autores estavam interessados em interpretar o fenômeno que “Pinto de Aguiar (1977)” denominou
"enigma baiano" e que “Dias Tavares (1966)” preferiu chamar de "involução industrial da Bahia". Aquela involução, ou decadência,
se refletia em números: em 1920, a participação da indústria baiana no total do país era de 3,5%, quando medida pelo capital
aplicado, 4,0% pela força motriz utilizada, 5,7% pelo número de trabalhadores, e 2,8% pelo valor da produção. Já em 1940, essa
participação tinha caído, respectivamente, para 1,9%, 2,3%, 3,3% e 1,3% “Guerra e Teixeira (2000)”.
A partir dos anos 1960, um vigoroso processo de industrialização teve início e a Bahia se transformou. No fim da década de 1990, sua
economia tinha se tornado a sexta mais importante do país com, aproximadamente, 5% do PIB nacional e 33% do PIB nordestino.
Infelizmente, nesta segunda década do século XXI, a Bahia volta a se defrontar, novamente, com outra involução. O estado mostra
uma economia frágil, com problemas estruturais ainda não resolvidos (ou mal), e cuja participação, ano após ano, no conjunto da
economia brasileira não para de declinar. Segundo os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a
economia baiana respondia, em 2016, por apenas 3,8% do PIB brasileiro, caindo da sexta para a oitava posição de maior economia
do país, sendo ultrapassada por Santa Catarina e pelo Distrito Federal. No âmbito da região Nordeste, ela é responsável atualmente
por menos de 28% do PIB.
De acordo com a mesma fonte, a indústria baiana de transformação, que em 2003 representava aproximadamente 16,5% do PIB
estadual, passou a responder em 2016 por pouco mais de 8,3% desse indicador, configurando e reforçando um quadro claro de
regressão industrial no estado e de perda de participação de setores mais dinâmicos na atividade econômica. Em decorrência dessa
situação, a participação de setores tradicionais, como a administração pública, cresceu. Nesse mesmo ano, ela passou a contribuir
com aproximadamente ¼ do PIB baiano. Cresceu igualmente a contribuição da agricultura de exportação que, a despeito das
potencialidades em torno do chamado agronegócio, tem gerado poucas externalidades para a economia baiana.
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Configura-se, pois, um quadro extremamente preocupante para a Bahia, com seus setores produtivos perdendo competitividade,
crescendo menos que a média nacional, e gerando menos empregos. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar
(PNAD) contínua do IBGE (2017), a Bahia, em 2016, possuía a mais alta taxa de desocupação das pessoas com 14 anos ou mais de
idade (15,9%). Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), essa mesma taxa atingiu o percentual de 19,1%, também a mais elevada
de todas as regiões metropolitanas pesquisadas.
Por que involuiu a economia baiana? Buscar resposta para essa questão é o principal objetivo desse artigo. Para tanto, além dessa
introdução, esse artigo possui mais três seções. Na próxima, o enigma baiano é revisitado. Suas causas, proposta de solução, bem
como o inicio de sua superação são brevemente apresentadas. A seção seguinte trata da evolução da economia baiana pós-enigma,
com ênfase nos últimos quarenta anos do século XX, evidenciando as estratégias de crescimento econômico adotadas, assim como
as alterações na matriz produtiva do estado delas decorrentes. Na última seção, o quadro atual da economia baiana é analisado. O
resultado, como já antecipado, é um cenário de estagnação econômica com perda de dinâmica interna e representatividade nacional,
resultando em uma economia que novamente voltou a apresentar claros sinais de involução.

2. DE 1960 AO ANO 2000
O diagnóstico da situação do Nordeste, realizado pelo Grupo Técnico de Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), coordenado por
Celso Furtado, levou o Governo Federal à criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Esse órgão,
juntamente com o Banco do Nordeste (BNB), ficou encarregado de administrar um conjunto de incentivos fiscais destinados a
promover a industrialização da região. A idéia inicial, contida no relatório do GTDN, era a de promover, principalmente, as indústrias
de consumo final, replicando a estrutura industrial existente no centro-sul.
Os efeitos da política de desconcentração industrial começam a ser sentidos na Bahia com a criação do Centro Industrial de Aratu
(CIA), em 1966. Além dos incentivos federais, o governo estadual passou a oferecer uma infraestrutura para instalações industriais,
concentrada em uma área próxima da capital, dotada de facilidades portuárias, rodovias, ferrovia, além de energia, água etc.
Os problemas decorrentes da política de incentivos fiscais para o Nordeste já foram exaustivamente examinados por vários
estudiosos da realidade nordestina. No caso da Bahia, esses problemas relacionaram-se com a alta taxa de turn-over das empresas
instaladas no CIA. Para alguns autores, essa alta rotatividade denotaria uma estratégia puramente rentista de vários grupos nacionais
e internacionais. Eles se instalariam na região para aproveitar os incentivos. Uma vez esgotados tais incentivos, suas plantas eram
transferidas para mercados mais dinâmicos. Um importante aspecto a ser aqui destacado é que, além da escassez de capital local,
essa política se mostrou insuficiente para criar uma dinâmica endógena de investimentos. Mesmo assim, seus impactos não podem
ser desprezados. Ao final da década de 1960, a industrialização baiana parecia inexorável. A infra-estrutura passava por um processo
de modernização e expansão. O operariado industrial e a classe média cresciam com as novas atividades instaladas.
Na década de 1970, o processo de industrialização da Bahia ganha fôlego novamente a partir de intervenções estatais planejadas e
da vinda de capitais forâneos, justificando assim a expressão usada por “Guerra e Teixeira (2000)” para a dinâmica dessa
industrialização como exógena e espasmódica. Foi a partir daquela década, com a consolidação do processo de industrialização
iniciado nos anos 1950, que a estrutura produtiva da economia baiana começou a perder sua feição agro-exportadora, fortemente
apoiada na atividade cacaueira. A Bahia, a exemplo do ocorrido em outros estados não pertencentes ao Centro-Sul, se inseriu na
matriz industrial brasileira através da chamada "especialização regional". Com isto, transformou-se em um supridor de produtos
intermediários para os setores de bens finais instalados naquele espaço geográfico. Nessa fase, a industrialização foi direcionada
para o setor químico, especialmente seu segmento petroquímico, e o metalúrgico.
Diversos empreendimentos foram implantados, destacando-se os localizados no Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC). Com
o passar do tempo, sua consolidação fez com que a participação relativa do setor primário no PIB setorial baiano diminuísse de 40%
em 1960, para 16,4% em 1980. O setor secundário, por sua vez, no mesmo período, quase triplica sua participação, que salta de 12%
para 31,6%. Essas transformações estruturais colocaram a economia baiana numa nova posição. A taxa média de crescimento real
do PIB baiano na década de 1970 foi de 11,4% contra 9,7% do Nordeste e 8,6% do Brasil. Esse crescimento, determinado pelo setor
secundário, contribuiu de forma positiva para a dinâmica do terciário da economia baiana, particularmente na RMS. Na década de
1970, os serviços e o comércio puderam garantir variações anuais reais de 7% ao ano para o PIB deste setor. Quando a análise é
reduzida aos últimos cinco anos da década de 1970 constata-se que o PIB estadual cresceu a uma taxa média anual de 9,7%, sendo
que o desempenho da indústria de transformação é expressivo: 32,0% em 1977; 12,9% em 1978; 29,4% em 1979 e 26,6% em 1980
CEI (1992)”.
Tem-se, portanto, até então, uma trajetória da industrialização marcada por inflexões. Após a implantação da RLAM, e dado os
problemas associados ao CIA e à política de incentivos fiscais já comentados acima, passa-se mais de vinte anos sem que nenhum
fato significante altere dramaticamente a realidade industrial baiana. Dado o pouco peso daquela realidade, duas intervenções
pontuais e setoriais (petroquímica e metalurgia) transformaram de maneira radical a atividade econômica. Setores correlatos ao
acompanharem o movimento, ajudaram a nutrir as significativas alterações que se dariam.
Àquela época, a indústria químico-petroquímica firmou sua posição de mais importante setor industrial da Bahia. A partir de 1985,
ela já respondia por mais da metade do valor Agregado Bruto (VAB) da indústria de transformação “CPE (1990)”. Outra importante
decorrência da implantação do complexo petroquímico baiano relaciona-se com o crescimento e evolução da receita estadual. A
arrecadação industrial de ICM saltou de 30,4% em 1975 para 55,8% em 1985, sendo que deste total a petroquímica participava em
média com 64,1% “CEI (1990)”. Apesar desses importantes impactos, o segmento químico/petroquímico, por ser intensivo em capital,
apresentava baixa absorção de mão de obra, empregando, em 1985, apenas 14,5% do total do pessoal ocupado na indústria baiana,
mesmo respondendo por mais da metade do VAB industrial. A liderança neste indicador cabia ao segmento de produtos alimentares
com 19,4% “CPE (1990)”.
No início dos anos 1990, na área do COPEC, as empresas em operação e em implantação, representavam um investimento de quase
US$ 8 bilhões. Elas utilizavam um pouco mais de 24 mil trabalhadores como mão-de-obra direta. Como se nota, empreendimentos
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de alta relação capital/trabalho: para cada emprego eram necessários US$ 321 mil ou para cada milhão de dólares aplicado geravamse apenas 3 postos de trabalho. Do total dessas inversões, 90,5% concentravam-se nos setores de química e metalurgia “SUDIC
(1992)”.
Ou seja, apesar de sua importância e dos fatos positivos por ela criados, a petroquímica não gerava muitos empregos e nem produzia
na Bahia, até então, significativos efeitos de encadeamento à jusante da sua cadeia produtiva. Seus principais desdobramentos eram,
na verdade, indiretos, atingindo os serviços (comércio, transportes) e a construção civil. Outro aspecto a ser salientado é que as
estratégias expansivas/diversificativas dos grupos químico/petroquímicos localizados no COPEC eram (e são) formuladas fora da
Bahia e/ou do Brasil.
Dado esse quadro, muito se especulava sobre alternativas que pudessem magnificar localmente os efeitos para frente da
petroquímica. Um número maior de fichas era depositado na implantação da chamada terceira geração, na qual os petroquímicos
de segunda geração sofrem sua última transformação físico-química, tornando-se um bem final para consumo, montagem ou
embalagem de outros bens. Em relatório publicado em 1991, a CPE, após destacar o diminuto peso relativo deste segmento na
economia baiana, partia para identificar as causas de tal situação. Nesta última etapa da transformação petroquímica, o valor do
produto aumenta com a agregação de volume, com o que se elevam os custos de transporte. Na ausência de um setor produtor de
bens finais no estado, inviabilizava-se essa transformação dos bens intermediários petroquímicos.
A implantação de um parque produtivo de bens finais na Bahia, que o citado relatório acreditava ser possível, viabilizaria esta
transformação petroquímica ao criar um mercado local para peças, componentes e embalagens. Esta crença apoiava-se em dois
motivos: em primeiro lugar, a produção local de bens intermediários atrairia os produtores de bens finais; em segundo lugar, por
representar 40% do mercado nordestino e 16,5% do mercado nacional “CPE (1991)”, a economia baiana teria condições de sediar
empresas nos segmentos de têxtil e confecções, mobiliário, calçados, alimentos, bebidas, produtos de higiene, materiais de
construção etc., uma vez que o peso do mercado garantiria as escalas de produção necessárias a um setor de bens de consumo final.
Até quase o final da década de 1990, esta expectativa não se realizou. O conturbado cenário econômico e político no Brasil pré Plano
Real e, posteriormente, a política macroeconômica de suporte ao mesmo, e as crises asiática e russa, travaram o crescimento
econômico, potencializaram as incertezas, e tornaram as decisões de investimentos extremamente cautelosas. Além disso, a abertura
comercial, ao acirrar a concorrência e desestruturar setores produtores de bens finais no Centro Sul, impôs aos grupos empresariais
nele atuantes, um grande esforço de modernização, altamente absorvedor de recursos. Se adicionarmos a este quadro, a ausência
de qualquer tipo de política regional e o fortalecimento, à época, do MERCOSUL, justifica-se a indisposição para qualquer
reorientação e/ou a instalação de plantas desse tipo na região Nordeste, naquele momento, mesmo que os empresários
considerassem que 16,5% do mercado nacional poderiam ser suficientes para induzir tal reorientação.
No caso específico do principal setor industrial da Bahia, a petroquímica, desde 1994, o panorama era mais ameno. Ajudado pela
recuperação dos preços no mercado internacional, em decorrência do maior consumo por parte dos países avançados, e pela
retomada da demanda interna com o Plano Real, o setor petroquímico brasileiro passou a vender mais por um preço melhor.
Internamente, chegou a haver problema de abastecimento, o que levou o governo a criar um imposto de exportação, como forma
de evitar que as empresas direcionassem parte de sua produção para o exterior, e a reduzir as alíquotas de importação, medida que
não teve muito efeito, pois havia falta de produtos lá fora.
Tal cenário reforçava a necessidade de se buscar uma maior diversificação econômica para o estado, através de setores com efetiva
capacidade dinamizadora. Afinal, o colapso da atividade cacaueira demonstrou o perigo de uma economia pouco diversificada. Neste
sentido, todas as análises sobre possibilidades expansivas para os anos 1990 contemplavam a indústria de papel e celulose, isto
devido às perspectivas que se abriam para a mesma, tanto no âmbito do mercado interno como no externo. A vinda desse setor para
a Bahia impactou sua indústria de transformação. Somando os anos de 1992 e 1993, as atividades ligadas à produção de papel e
celulose foram as que mais cresceram, em torno de 95,3% “CPE (1991)”.
O avanço da produção de celulose, principalmente no extremo-sul do estado, tornou-se possível em virtude das vantagens
comparativas baianas em relação a outros estados do Brasil e outros países. Eram elas: as excelentes condições edafoclimáticas,
favoráveis ao cultivo do eucalipto, levando à espetacular produtividade que alcançava o setor florestal baiano, chegando a ser até
dez vezes superior a de alguns países produtores, como a Suécia, onde a idade para corte das árvores era de 70 anos, ao passo que
na Bahia era de apenas 7 anos; e a disponibilidade de terras, importante elemento na composição de custos do setor, devido ao
reflorestamento “Carneiro (1994)”.
Esta atividade, contudo, gerava preocupação devido a alguns efeitos adversos que ela poderia criar. A produção de celulose e sua
atividade correlata, o manejo de florestas homogêneas, costumam representar uma alternativa produtiva que se choca com um
grande leque de outras atividades, tais como: o abastecimento de água humano; o turismo; usos distintos para a terra e para os
recursos hídricos etc. A salutar emergência dos movimentos ecológicos, tendo como um dos seus alvos prioritários este setor,
provocou significativo avanço na tecnologia utilizada para o branqueamento da celulose, eliminando quase que completamente os
danos que seus efluentes líquidos podem causar aos corpos coletores desses seus efluentes.
O que se deseja sublinhar é que este ramo industrial, por seu caráter concentrador (capital intensivo, estreita base de fornecimento,
demandante de grandes extensões de terra) e seu baixo nível de articulação interindustrial, caracteriza-se como um enclave, não
proporcionando as necessárias sinergias para servir como centro econômico dinâmico. Seus impactos são diminutos e localizados
tanto setorial, quanto espacialmente, sendo, portanto, restrita a sua importância. Ou seja, uma nova feição para o processo baiano
de industrialização não poderia ser obtida com este tipo de atividade.
Sendo assim, eram evidentes as dificuldades que os três principais segmentos do desenvolvimento industrial baiano
(químico/petroquímico, metalúrgico e de celulose) encontrariam para gerar uma tensão dinâmica necessária a incrementos
importantes na taxa de crescimento do PIB. Na melhor das hipóteses, ceteris paribus, poderiam contribuir para uma trajetória de
crescimento vegetativo do PIB baiano no século XXI. Os números desde o início da década de 1990 confirmavam essa análise. Entre
1980 e 1990, o PIB baiano cresceu a uma taxa média de 2,4%. De 1990 a 1995 a expansão foi de apenas 1,1% ao ano, expansões essas
sempre determinadas por espasmos setoriais e /ou melhorias no ambiente macroeconômico nacional, como a ocorrida nos anos de
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1994 e 1995, com o Plano Real, que possibilitou um crescimento de, respectivamente, 6,7% e 1,8% do PIB estadual, puxado pela
atividade comercial “SEI (1995)”.
Como se não bastasse isto, o novo modelo de desenvolvimento em implantação no país naquela época, que perseguia um sensível
encolhimento do papel do Estado e abstinha-se de formular qualquer tipo de política industrial ou regional, tendia a condenar regiões
como o Nordeste a um processo de involução industrial, dadas suas adversidades competitivas em termos de atração de
investimentos. A contribuição estatal foi e ainda é determinante para o desenvolvimento econômico regional e sem decisões
institucionais que o estimulem e sejam capazes de minorar a flagrante supremacia do Centro-Sul, o quadro agrava-se.
Um cenário econômico menos dramático, com a superação da crise russa, a mudança da política cambial brasileira, a definição de
atrativos fiscais e financeiros diferenciados para as regiões norte, nordeste e centro-oeste - no âmbito do regime automotivo
brasileiro -, e a aberta concessão pelo governo da Bahia de atrativos adicionais, que envolviam o oferecimento de galpões industriais
dotados de água, energia, comunicações e acesso viário, ingressando com força na chamada guerra de incentivos, interromperam a
tendência acima e detonaram um movimento de relocalização industrial. Como se sabe, novos empreendimentos (têxtil, calçados,
eletrônico, transformação plástica, químico e automobilístico) começaram a se dirigir para a Bahia, criando a expectativa que eles
teriam a capacidade de proporcionar um novo salto qualitativo na industrialização baiana.
Daquele conjunto de investimentos, a fábrica da FORD, de US$ 1,2 bilhão, alimentou uma fase de euforia, pois a instalação de um
complexo produtor de automóveis abria perspectivas para uma maior integração da indústria local - que se encontrava fortemente
concentrada em bens intermediários - em direção aos bens de consumo duráveis de alto valor agregado. Essa integração podia lançar
essa indústria em uma nova fase de crescimento, voltada não só para mercados externos. Assim, no limiar do século XXI, a Bahia
parecia ter superado o enigma da sua involução industrial, fenômeno presente em boa parte do século XX. A indústria se consolidava
como o principal e mais dinâmico setor de atividade e a RMS concentrava um robusto parque produtivo, capaz de aglutinar serviços
das mais diversas naturezas.
Em suma, das mudanças ocorridas nos últimos cinqüenta anos do século passado - que levaram a economia agro-exportadora
dependente, atrasada e estagnada a se transformar significativamente, tanto do ponto de vista econômico como social - alguns
pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, a indústria instalada no estado é, em grande medida, resultado de políticas
governamentais voltadas para a desconcentração regional. Tais políticas engendraram surtos espasmódicos de investimentos,
exemplificados pela instalação da Refinaria de Mataripe, do Centro Industrial de Aratu, do Pólo Petroquímico de Camaçari, e do
Complexo Automotivo. Foram projetos que, na sua grande maioria, dependeram de capitais exógenos e com forte componente
estatal. Pelas evidências disponíveis, a industrialização baiana não foi capaz de gerar uma capacidade empresarial local capacitada a
aproveitar as oportunidades que as grandes empresas abriam ao se implantarem na região.
Segundo, esses grandes blocos de investimentos foram, inevitavelmente, concentrados no tempo. A conseqüência dessa
concentração é que a economia baiana fica vulnerável a fases de baixo crescimento absoluto e relativo, como no início dos anos
1990. Por outro lado, a concentração espacial da indústria na RMS contribui para o crescimento do desemprego nesse local, uma vez
que ela continua sendo o alvo natural de migrantes do interior baiano, principalmente oriundos do semiárido, e suas atividades
industriais são intensivas em capital: geram renda, mas não emprego.

3. ANOS 2010 A 2015: UM NOVO CICLO OU APENAS A REPETIÇÃO DE UMA TENDÊNCIA HISTÓRICA?
Nessa seção, o que vamos procurar investigar é se a trajetória de crescimento econômico do estado a partir de 2010 permite
caracterizar um novo ciclo de crescimento ou apenas a manutenção de uma tendência observada no período imediatamente anterior.
Antes de fazer essa ilação, é importante esclarecer dois aspectos: o primeiro, diz respeito ao fato de que desde a primeira seção
deste artigo, o objetivo proposto era analisar o desempenho da taxa de crescimento do PIB baiano e perceber a convergência de
distintos períodos que caracterizariam diferentes ciclos. Isto é, o agrupamento dos dados dentro dos períodos estabelecidos não
procurou examinar se o estado da Bahia apresentava concomitantemente ao crescimento econômico, uma melhora no índice de
desenvolvimento humano ou no nível de seu desenvolvimento social. Então, essas análises que poderiam evidenciar a melhora dos
indicadores sociais da Bahia nesse período pós 2010 também não serão consideradas para efeito dessa proposta de investigação. O
segundo aspecto está relacionado ao fato de já serem conhecidas algumas informações desse período, principalmente no espaço
temporal até o ano de 2014, de modo que, essas informações sobre o desempenho do PIB, o aumento ou não da inserção externa
da Bahia, o movimento do mercado de trabalho e dos investimentos industriais efetivados, já permitirão algum tipo de afirmação
sobre a dinâmica da Bahia, para além das análises prospectivas que serão feitas sobre esse último período.
Conforme podem ser observados na Figura 1 a seguir, o primeiro ano da série reservou um crescimento de 6,6% no PIB da Bahia,
taxa que ficou 1,0 ponto percentual abaixo da taxa registrada para a economia brasileira no mesmo período. Apesar da magnitude –
maior taxa de crescimento do PIB baiano desde o ano de 2004 -, a taxa de crescimento da economia naquele período era muito mais
traduzida no efeito base causado pela crise mundial sobre a economia brasileira e baiana em 2009, do que efetivamente uma
expansão do nível da atividade interna da Bahia. Essa afirmação pode ser corroborada pelas diminuições contínuas e progressivas na
taxa de crescimento do PIB da Bahia nos anos subsequentes, 4,1% em 2011, 3,1% em 2012, 3,0% em 2013 e 2,0% em 2014.
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Figura 1 – Taxa de crescimento (%). Brasil e Bahia, 2010 – 2014
Fonte: Elaboração própria com base nas informações de SEI (2014a) e IBGE (2014b). (*) Dados sujeitos a retificação.

É bem verdade que entre os anos de 2012 e 2013 a economia baiana passou por duas grandes adversidades na sua estrutura
produtiva que merecem destaque e que podem justificar a diminuição na intensidade do seu crescimento econômico: o primeiro
deles foi o longo período de estiagem que culminou com uma quebra de safra durante dois anos consecutivos e diminuição na
produção de grãos em aproximadamente 20% entre 2012 e 2013 “IBGE (2014a)”. Segundo os dados do Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola – LSPA, entre os anos de 2012 e 2013, as maiores quedas na safra baiana aconteceram nas produções de sorgo
(-70,9%), algodão (-41,5%) e soja (-21,3%), que figuram entre os principais produtos agrícolas da pauta de exportações do estado. A
queda na atividade pecuária chegou a 57% nesse mesmo período “IBGE (2014c)”.
O segundo fator pode ser associado à diminuição do valor adicionado da indústria de transformação do estado, que em 2012 passou
a representar apenas 8,8% do PIB baiano e que acumulou sucessivas taxas negativas de crescimento nesse mesmo período. Apenas
como referência da perda de participação da indústria de transformação no PIB da Bahia, em 2006 o setor representava
aproximadamente 15,8%, perdendo, pois, aproximadamente 7 pontos percentuais de participação na estrutura produtiva do estado
da Bahia daquele período até o ano de 2012 “IBGE (2014c)”. A despeito, dos vultosos investimentos industriais realizados na Bahia
ao longo dos anos 2000, a indústria do estado não conseguiu perder a sua feição ligada aos ramos químicos e petroquímicos, de
modo que mesmo na segunda década do século XXI, não é possível desassociar a indústria baiana do Polo Petroquímico de Camaçari.
E é justamente essa forte correlação que ajuda a explicar a perda de participação do setor industrial no PIB baiano, observado nesse
período. O quadro 6 faz uma comparação entre a estrutura produtiva da Bahia entre 2002, 2006 e 2012 evidenciando a perda da
representatividade da indústria de transformação e da agropecuária na agregação de valor ao PIB nesse período considerado.
Quadro 1 – Estrutura do Produto Interno Bruto da Bahia. 2002, 2006 e 2012.
ATIVIDADES
Agropecuária
Indústria Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Construção Civil
Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e
limpeza urbana
Comércio
Transportes, armazenagem e correio
Serviços de informação
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar
Atividades imobiliárias e aluguel
Administração, saúde e educação públicas
Outros Serviços
Total
Fonte: IBGE.

ANO
2002
10,5
1,3
15,9
7,2

2006
7,9
2,1
15,8
7,4

2012
7,3
3,2
8,8
7,6

4,4

5,4

5,9

9,6
4,1
2,8
4,9
9,6
16,3
13,4
100,0

10,4
4,6
2,9
3,9
8,5
17,0
14,2
100,0

12,5
5,1
1,7
4,7
8,4
18,8
16,0
100,0

A perda de participação desses dois setores (agropecuária e indústria de transformação), fez com que crescesse em importância a
participação do setor de serviços, mas, nesse caso, não motivado por uma diferenciação tecnológica ou por um aumento de
investimentos nos serviços de alto valor agregado, mas o ganho de participação esteve associado à perda relativa de importância dos
setores primário e secundário da economia baiana. Em relação ao setor de serviços, pode-se dizer que os setores que ganharam
maior participação foram justamente a administração pública que em 2010 representava 27,7% e passou a representar 28,5% do
valor adicionado pelos serviços em 2013 e o comércio (varejista e atacadista), que tem sido bastante incentivado pelas políticas
macroeconômicas de incentivo ao consumo e que ajudam a justificar porque esse segmento se transformou no mais dinâmico do
setor de serviços baianos ao longo do período 2010-2013 (vide dados no Quadro 7). Não houve nenhuma diversificação do ponto de
vista de novos serviços intensivos em conhecimento e tecnologia, que pudessem criar novas perspectivas para a economia baiana.
Pelo contrário, o que se observa como característica desse período é o crescimento de atividades já bastante tradicionais.
Assim sendo, o que se pode concluir é que a economia baiana não passou imune às crises nos seus setores mais tradicionais no início
da década de 2010-2020. A redução anual e gradual na intensidade de crescimento da economia, nos quatro primeiros anos e a
pequena modificação na estrutura produtiva não permite afirmar a possibilidade de um ciclo virtuoso de crescimento ou mesmo
diferenciado da década anterior, quando o mote do processo de crescimento esteve atrelado ao adensamento de seu parque
industrial e às políticas de interiorização através de incentivos fiscais. A estratégia da industrialização incentivada claramente não se
modificou, conforme pode ser observado no Quadro 8, que mostra a efetivação de novos investimentos industriais entre 2007 e
2013, e as perspectivas para o período 2014 a 2020. O que se percebe é a continuação de uma tentativa do governo baiano em
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reduzir os espasmos e a dinâmica exógena preconizada por “Guerra e Teixeira (2000)” para a economia baiana. Os números do
quadro deixam claro o interesse em aumentar a participação da indústria no valor agregado da economia e a diversificação e
complexificação do parque industrial da Bahia.
Quadro 4 – Investimentos Industriais Efetivados. Bahia, 2007 – 2020.
Período
Ampliadas de 2007 até 2013
Implantadas de 2007 até 2013
Total (2007 – 2013)
Ampliação de 2014 a 2015
Implantação de 2014 a 2015
Ampliação de 2015 a 2016
Implantação de 2015 a 2016
Ampliação de 2016 a 2020
Implantação de 2016 a 2020
Total (2014 – 2020)
Fonte: BAHIA (2014a).

Investimentos
(R$ bilhões)
R$
5,08
R$
7,36
R$
12,45
R$
2,00
R$
30,94
R$
1,78
R$
14,13
R$
0,01
R$
1,86
R$
50,71

Mão de Obra
19.421
45.337
64.758
6.122
61.715
1.838
6.537
175
8.480
84.867

Apesar dos promissores números esperados até 2020, entre 2007 e 2013, a economia baiana registrou um montante de apenas R$
7 bilhões em novos investimentos industriais (isto é, sem levar em consideração os investimentos realizados para ampliação das
unidades já instaladas). Ao que parece, esses investimentos não conseguiram promover qualquer mudança no perfil industrial da
Bahia, que, conforme já mencionado anteriormente, permanece concentrado especialmente e setorialmente. A prova cabal dessa
informação já foi analisada nessa seção: ao invés de aumentar sua participação no PIB como resposta dos investimentos já efetivados,
o problema vivenciado pelo setor químico e petroquímico entre 2011 e 2013, provocou reduções sucessivas na agregação de valor
da indústria de transformação ao PIB nos primeiros anos dessa nova década.
Esses fatos por si só já evidenciam e corroboram ainda mais o argumento da inexistência de um novo ciclo para a economia baiana
na década de 2010 a 2020. Pelo menos, tomando-se por base os dados do crescimento econômico do estado, as modificações na sua
estrutura econômica de produção e a efetivação das ações de planejamento para desenvolver a economia baiana. Apenas para
reforçar esse ponto de vista, convém destacar mais duas informações importantes em qualquer análise de tendência de crescimento
econômico: o saldo de novos empregos formais e as informações de comércio exterior da Bahia no período entre 2010 e 2014.
Primeiramente em relação ao mercado de trabalho, o saldo total de novos empregos gerados pelos setores produtivos da Bahia entre
2007 e 2014, pode ser visto no quadro 05. Conforme pode ser observado, não há um padrão específico na geração de empregos na
Bahia nesse período. Um ano de excelente resultado não é precedido ou sucedido de outro de igual magnitude, exceção feita aos
anos de 2009 e 2010. Os dados mostram também que os setores mais dinâmicos na geração de empregos formais são os setores do
comércio e serviços que tradicionalmente são os mais importantes na dinâmica do PIB baiano.
Quadro 5 - Saldo do Emprego Formal por Setor – Bahia: 2007-2014

Isto é, se há um novo ciclo na economia baiana pós 2010, - o que estamos contestando nessa seção do artigo -, ele certamente não
apresentaria como característica marcante uma tendência para a geração de novos empregos. Ao invés disso, os dados do mercado
de trabalho formal reforçam a crise vivenciada por importantes setores da economia, a exemplo da indústria de transformação e da
agropecuária, principalmente no período entre 2012 e 2013.
Finalmente, em relação ao setor externo, evidencia-se que a inserção internacional da economia baiana praticamente não se
modificou no período 2001-2014. Na série observada, o desempenho das exportações baianas praticamente não se modifica, exceção
feita ao ano de 2005, quando um conjunto de investimentos industriais foi realizado na economia baiana, sobretudo nas áreas
automobilística e de celulose, que são setores majoritariamente voltados para o setor externo. Excetuado esse ponto específico, não
houve nenhuma dinâmica capaz de modificar ou de incrementar as exportações baianas, ao ponto de se perceber um novo ciclo para
a economia baiana.
Essas informações consolidadas até o ano de 2014 respondem à pergunta norteadora do trabalho, qual seja a de evidenciar que a
perda de participação da economia baiana em relação à economia nacional tem um componente fortemente estrutural.
Características marcantes do processo de desenvolvimento da Bahia, determinadas nos idos dos anos 60 do século passado e que à
época proporcionaram um boom de crescimento econômico durante pouco mais de 20 anos, hoje, em pleno alvorecer do século XXI,
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jogam na contramão e exigem uma solução ainda mais planejada e mais adequada aos novos tempos. A dependência econômica
pautada em poucos setores produtivos, faz com que qualquer instabilidade em um desses setores tenha sérias repercussões para o
conjunto da Economia.
Ao tempo, reforça-se com o conjunto de indicadores apresentados até esse momento, que a economia baiana não apresentou
mudança na sua tendência de crescimento econômico, com o início da segunda década do século XXI, apresentando um padrão de
desempenho muito parecido com aquele registrado no início dos anos 2000. Essa conclusão em hipótese alguma quer dizer que a
economia baiana está sem rumo ou mal planejada, mas, apenas, reforça a ideia de que não há um ciclo econômico novo
concretamente estabelecido, apenas a expectativa de que possa acontecer no decorrer dos próximos anos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A economia baiana, ao longo de sua história recente buscou diminuir a sua dependência de setores econômicos tradicionais, em
busca de um novo ciclo de crescimento pautado em modificações induzidas na sua estrutura produtiva. Apesar de ser notadamente
uma economia de serviços, essas modificações estavam, de alguma forma, relacionadas à complementação do seu parque industrial
fortemente dependente setorialmente dos gêneros químicos e petroquímicos e espacialmente situado no entorno de sua região
metropolitana. O vetor de desenvolvimento identificado era a indústria de transformação, capaz de complexificar, interiorizar,
diversificar e dinamizar a matriz produtiva do estado.
A partir do ano 2000, iniciou-se um novo paradigma: a busca por “novas” indústrias, principalmente, através de isenções fiscais.
Apoiado nessa estratégia houve um grande aporte de investimentos industriais para tentar adensar a matriz econômica. Vieram para
a Bahia diversos segmentos industriais, seja por razões fiscais, seja por estratégia industrial, ou ainda por vantagens locacionais. O
esforço dessa política estadual que não contou com aportes do governo federal, como em outros momentos da segunda metade do
século XX, reforçou o parque industrial da Bahia e garantiu a manutenção do crescimento econômico de forma ininterrupta. Na
indústria, além do fortalecimento da química e da extração de gás e petróleo, observou-se o surgimento de algo novo: um vetor para
a produção de bens finais como as indústrias calçadistas e o ramo automotivo, mas insuficientes para uma modificação no perfil
produtivo do estado. Assim, em que pese o recente movimento de atração de algumas indústrias de bens finais, a economia baiana
continuou sendo caracterizada por ser produtora de bens intermediários para o Sudeste do país e de commodities de exportação.
A partir de 2010, o governo da Bahia identificou uma nova vertente de crescimento econômico, identificada com o aumento da
integração regional, com investimentos de infraestrutura e logística, interiorização da produção baiana e de adensamento da matriz
produtiva. Apesar de auspiciosos, boa parte dos investimentos ainda, em finais de 2014, não havia sido concretizada, criando
expectativas para um novo ciclo, mas que não ficou demonstrado nas informações econômicas disponíveis (crescimento do PIB,
mercado de trabalho, comércio exterior, efetivação de investimentos industriais, entre outros). Assim, essa abordagem, na ausência
de uma quebra estrutural de tendência, preferiu associar o desempenho da economia baiana, até os meados desta nova década,
como um prolongamento do ciclo anterior, com boas perspectivas de mudanças (caso os investimentos previstos se confirmem entre
2015 e 2020).
E o caminho para um novo ciclo passa necessariamente por investimentos que sejam capazes de integrar os espaços regionais “como
nunca antes na história desse estado” e ao mesmo tempo investimentos que sejam capazes de “endogenizar” a fonte do crescimento
econômico. E os desafios são muito grandes nesse direcionamento. Pensar uma nova Bahia requer um esforço de planejamento
articulado com o governo federal e com políticas que possam potencializar o crescimento econômico nos mais distantes e diferentes
municípios. Ainda que dentro da ideia da “desconcentração concentrada”, os fluxos econômicos, tamanho de população,
desenvolvimento de redes urbanas colocam municípios como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Caetité,
Juazeiro, Paulo Afonso, além dos municípios da região Oeste, naturalmente como potenciais na estratégia de investimentos regionais.
Não se trata apenas de voltar a uma velha estratégia econômica do passado. Mas antes, pensar nas articulações troncais, nos fluxos
de mercadorias, nas possibilidades de economias de aglomeração, no planejamento da infraestrutura de transportes e logística e
também de novos serviços urbanos. A integração espacial tem que ter por trás uma lógica econômica que faça sentido, do contrário
além de fuga de cargas, intensifica-se mais o transporte de commodities agrícolas e minerais do que a possibilidade da
atração/criação de novas atividades econômicas com geração de elevado valor adicionado na economia baiana. Ou seja, para um
novo e verdadeiro ciclo de crescimento a Bahia vai precisar mais do que nunca de um velho e conhecido aliado do passado, o
planejamento.
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ABSTRACT
Previous research shows that the performance of the 10th grade Portuguese students in Mathematics, Reading and Science is at the
same level of performance reached by students in Japan, Finland and other countries ranked at top positions. This suggests that
Portugal provides quality education to the young population. However, the proportion of students who have repeated a school year
at least once is the highest in Europe, which represents an educational system traced by a certain level of inequity in the learning
opportunities. According to some authors, the territory plays an important role since there are regional differences in students’
educational performance. The objective of the paper is to examine how the family background and school effect are interrelated
with territorial effects. We apply logistic multilevel models to PISA 2015 data, considering two level (students nested in regions) and
three level (students nested in schools, and schools nested in regions) models. This methodological approach is relevant for purposes
of educational policy design. It is especially important in Portugal, given the centralized organization of the educational system and
the lack of quantitative educational research.
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RESUMO
Os instrumentos educativos de planeamento assumem atualmente novos contornos decorrentes, em parte, de um progressivo
processo de descentralização das políticas públicas. À atualização da lei centrada na obrigatoriedade de revisão da carta educativa e
de reforço do papel dos conselhos municipais de educação, acresce o estabelecimento do regime de delegação de competências nos
municípios e entidades intermunicipais. Facto é que estas alterações têm compelido os municípios a repensar o seu modus operandi,
visando responder aos desafios da Política Educativa Local. Destes destacamO enquadramento da política
educativa municipal no quadro político mais alargado ao nível local e supralocal, dado o impacto de dinâmicas demográficas e
es para
as autarquias locais que estavam, anteriormente, afetas à Administração Central. Assim, urge pensar como é que os instrumentos
educativos de planeamento podem auxiliar as autarquias na resolução dos desafios identificados. O trabalho desenvolvido com
alguns municípios, no âmbito da definição de uma política educativa, reflete avanços metodológicos que procuram integrar quatro
- esta componente resulta na construção de um modelo territorial que articula e
integra as dimensões socioeconómicas e as relacionadas com a educação (cobertura da rede educativa, oferta formativa etc.), numa
- este processo de participação cria a oportunidade para
momentos de partilha e de construção de conhecimento, reforçando a identidade educativa local e a corresponsabilização face à
ão de
uma estratégia para a educação - assente na visão construída com o coletivo, alinhada com diagnóstico e estratégia supra-municipal
e que é materializada através de projetos e ações, instrumentos de financiamento e indicadores de realização ou metas. Mecanismos
de monitorização - alicerçados em indicadores, que permitem o acompanhamento da evolução da política educativa ao nível local.
Esta comunicação reforça assim a pertinência de proceder ao processo de revisão das cartas educativas municipais e de elaboração
de planos estratégicos educativos municipais de acordo com uma abordagem integrada, assegurando a sua componente estratégica
e operativa, ao mesmo tempo que se informa a decisão política local.
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RESUMO
O papel fundamental que as universidades desempenham no desenvolvimento regional é crescentemente reconhecido, não só pela
importância das suas infraestruturas de conhecimento e de capacitação de recursos humanos dentro de uma determinada região,
mas também como participante ativa na construção de vantagens competitivas e de desenvolvimento social. Tendo em vista esta
premissa, este trabalho tem como objetivo dissertar sobre o fenômeno recente da expansão do ensino superior público no Brasil
enquanto política pública de desenvolvimento regional. No Brasil, a associação do papel da universidade ao desenvolvimento regional
e a busca pela redução das desigualdades aparecem no discurso da Constituição Federal de 1988 (vigente), e ainda em todos os
demais planos e programas do Governo Federal como política norteadora, nomeadamente nos Planos de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e no Plano Nacional de Educação (PNE), reafirmando, segundo o discurso do Ministério da Educação (MEC) a
participação efetiva das universidades, especialmente no que diz respeito aos projetos de extensão nas comunidades locais,
atividades estas que são criadas, estimuladas e coordenadas por professores universitários, os quais contribuem para o crescimento
do capital humano enquanto mão-de-obra qualificada, e ainda desenvolvimento socioeconômico, político e cultural das regiões em
que se estabelecem. Colocando o foco nas dinâmicas que envolvem o papel da educação superior nas estratégias de
desenvolvimento, a partir da mudança de orientação política no Brasil na última década, tem-se a importância da função de impulsão
tecnológica atribuída as universidades. No Brasil, o processo de desenvolvimento científico está incorporado em grande medida nas
instituições acadêmicas públicas, levando a busca por fomento público e orientando projetos de desenvolvimento a nível nacional.
Nessa perspectiva, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) aprovado em
2007, representa o maior programa de investimentos públicos no ensino superior com foco na redução de desigualdades regionais
e aceleração do desenvolvimento econômico, marco legal da expansão do ensino superior público no período recente. Este trabalho
busca expor uma reflexão sobre o papel da universidade enquanto promotora de desenvolvimento regional, além de trazer um breve
panorama no ensino superior no Brasil, desde suas origens no século XIX, passando pelas mudanças e entraves políticos do século
XX até o momento mais recente de expansão do ensino superior, considerando ainda um longo período de ditadura militar, seguido
por sequencias de governos de orientação mais liberal e os impactos a partir da mudança da orientação política com os governos
mais recentes.
Palavras-chave: Brasil,Desenvolvimento,Educação,Ensino Superior,Universidade

UNIVERSITY AND DEVELOPMENT: A BRIEF OVERVIEW OF THE EXPANSION OF PUBLIC HIGHER EDUCATION IN BRAZIL
ABSTRACT
The leading role universities play in regional development is increasingly recognized, not only for the relevance of their infrastructures
of knowledge and human resources capacitation within a certain region, but also as active contributors on the building of competitive
advantages and social development. Given that premise, this paper intends to examine the recent phenomenon of the expansion of
public higher education in Brazil as a public policy of regional development. In Brazil, the association between universities’ role and
regional development, and the search for reducing inequalities can be found in the text of the Federal Constitution of 1988 (still in
force), and in many other programs of the Federal Government as a guiding policy, namely the Educational Development Plan (PDE)
and the National Plan for Education (PNE). The Ministry of Education (MEC) reaffirms the relevance of the universities to achieve
those goals, especially through extension programs developed by professors in local comunities to increase the growth of human
capital as qualified manpower and of socialeconomical, political and cultural development of those regions. If we focus on the
dinamics of the higher education’s role on those development strategies, from the political changes of the last decade in Brazil, it’s
possible to notice the importance of the technological boost originated on universities. That boost is embodied in public academic
institutions, increasing the quest for public fomentation and guinding projects of development at a national level. In that context, the
Program to Suport Restructuring and Expansion Plans of Federal Universities (REUNI), approved in 2007, represents the greatest
program of public investiments focusing on the reduction of regional inequalities and on acceleration of economic development, a
legal framework on the expansion of public higher education in recent times. This paper intends to discuss the universities’ role as
promoter of regional development and to present a brief overview of brazilian higher education, since its origines in nineteenth
century, passing by the various political changes and hindrances of the last century – such as a long-lasting military dictatorship,
followed by liberal-oriented governments – until the impact of the switch in political orientation of recent governments.
Keywords: Brazil, Development, Education, Higher Education, University

1. INTRODUÇÃO
O papel fundamental que as universidades desempenham no desenvolvimento regional é crescentemente reconhecido, não só pela
importância das suas infraestruturas de conhecimento e de capacitação de recursos humanos dentro de uma determinada região,
mas também como participante ativa na construção de vantagens competitivas e de desenvolvimento social (Goddard & Chatterton,
1999).
No Brasil, vê-se que a associação do papel da universidade ao desenvolvimento regional e a busca pela redução das desigualdades
aparecem no discurso da Constituição Federal de 1988 (vigente), e ainda em todos os demais planos e programas do Governo Federal
como política norteadora, nomeadamente nos Planos de Desenvolvimento da Educação (PDE) e no Plano Nacional de Educação
(PNE), reafirmando, segundo o discurso do Ministério da Educação (MEC) a participação efetiva das universidades, especialmente no
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que diz respeito aos projetos de extensão nas comunidades locais, atividades estas que são criadas, estimuladas e coordenadas por
professores universitários, os quais contribuem para o crescimento do capital humano enquanto mão-de-obra qualificada, e ainda
desenvolvimento socioeconômico, político e cultural das regiões em que se estabelecem.
Este trabalho busca expor uma reflexão sobre o papel da universidade enquanto promotora de desenvolvimento regional, além de
trazer um breve panorama no ensino superior no Brasil, desde suas origens no século XIX, passando pelas mudanças e entraves
políticos do século XX até o momento mais recente de expansão do ensino superior, considerando ainda um longo período de
ditadura militar, seguido por sequencias de governos de orientação mais liberal e os impactos a partir da mudança da orientação
política com os governos mais recentes.

2. O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
A introdução da prática de investigação nas universidades no final do século XIX representou, segundo Etzkowitz & Leydesdorff
(2000), uma revolução acadêmica, e o crescimento da importância do conhecimento e da pesquisa para a evolução do
desenvolvimento econômico trouxe para a universidade um papel estratégico no desenvolvimento regional. Ao apresentar a teoria
da hélice tripla, Etzkowitz & Leydesdorff (2000) argumentam sobre a função da universidade no que diz respeito ao crescimento da
inovação em sociedades baseadas em conhecimento, admitindo uma conexão relacional e institucional entre as esferas do governo,
indústria e universidade, e como a sua associação pode gerar estratégias alternativas de crescimento econômico e desenvolvimento
social.
Neste sentindo, parte do debate é focado na função da universidade enquanto lócus da transferência de tecnologias e efeitos de
spin-off do setor produtivo, produzindo conhecimento que poderia ser direcionado para o mercado local (Charles & Howell, 1992),
além dos registros de propriedade intelectual (patentes), na ideia de universidade empreendedora e na formação de redes de
conhecimento por meio do capital social dos acadêmicos (Charles, 2006).
Para além do debate das contribuições das universidades no desenvolvimento econômico, é visto ainda a contribuição indireta no
desenvolvimento das bases sociais e culturais dos locais em que se encontram. Sobre esta perspectiva, Charles (2006) salienta que
uma vez que as universidades são – tradicionalmente – instituições civis, elas podem promover o fortalecimento das relações
culturais e políticas locais, estimulando o engajamento dos seus funcionários, professores e alunos no debate do desenvolvimento
político, cultural e social das localidades.
Trazendo o foco para as regiões menos desenvolvidas, alguns questionamentos passaram a ser levantados em relação a capacidade
da universidade em cumprir com o papel de agente local de desenvolvimento econômico. Goddard et al. (2012) fazem uma análise
crítica destas perspectivas apoiada no argumento do "paradoxo da inovação regional" de Oughton et al. (2002), que consiste na
contradição existente entre a necessidade do investimento em inovação – e os gastos que estes investimentos representam – em
regiões menos desenvolvidas, e sua baixa capacidade de promover fundos públicos destinados para inovação e áreas relacionadas.
Tendo em vista este cenário, o fortalecimento do papel das universidades enquanto promotoras do crescimento da economia local
torna-se foco de esforços políticos, tanto no que diz respeito à formação de capital humano para mercados de trabalhos
especializados, quanto na transferência do conhecimento gerado para o setor produtivo local. As universidades passam assim a
desempenhar um papel fundamental nas agendas das estratégias de desenvolvimento territorial, processo fomentado pela
aproximação das políticas de promoção da ciência, tecnologia e inovação e as políticas de desenvolvimento regional (Goddard et al,
2012).
Colocando o foco nas dinâmicas que envolvem o papel da educação superior nas estratégias de desenvolvimento, a partir da mudança
de orientação política no Brasil na última década, Marques & Cepêda (2012) apontam para a importância da função de impulsão
tecnológica atribuída as universidades. Grande parte da cadeia de inovação brasileira tem como base o setor público, nomeadamente
as universidades públicas, onde encontram-se 95% dos cursos de pós-graduação desenvolvendo cerca de 97% da produção científica
nacional (Brasil,2009).
No Brasil, o processo de desenvolvimento científico está incorporado em grande medida nas instituições acadêmicas públicas,
levando a busca por fomento público e orientando projetos de desenvolvimento a nível nacional. Nessa perspectiva, o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) aprovado em 2007, representa o maior programa
de investimentos públicos no ensino superior com foco na redução de desigualdades regionais e aceleração do desenvolvimento
econômico.
Na leitura de Marques & Cepêda (2012) o REUNI promoveu quatro tipos de expansão, sendo estas: a) quantitativa – no que diz
respeito ao aumento no número de vagas nas instituições já existentes bem como a criação de novos campi, cursos e instituições; b)
geográfica – uma vez que promoveu a interiorização das instituições e por consequência do crescimento das vagas no ensino superior
público nas regiões não metropolitanas, rurais, regiões de fronteiras, e regiões menos desenvolvidas economicamente; c) acesso –
ampliando as possibilidades de ingresso a universidade, além de estimular a democratização deste nível de ensino a partir da criação
de cotas e reservas de vagas para grupos socialmente vulneráveis (negros, índios, quilombolas, etc) e de horizontalizar as
modalidades de acesso nacional por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); d) funções – tendo como foco o
desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e o estímulo a promoção da economia solidária.

3. DA CRIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES AO PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO: O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO EM PERSPECTIVA
O ensino superior brasileiro tem raízes no período colonial, no contexto da transferência da sede da Monarquia no início do século
XIX (1808), com a criação de dois cursos de caráter profissionalizante respaldados pelo Decreto de 18 de fevereiro de 1808, onde
foram instituídos o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e ainda o Hospital Militar do Rio de Janeiro (Fávero, 2006). Até fins dos anos
1830 foram criadas ainda a Academia Real Militar no Rio de Janeiro e dois cursos na área de direito sediados em Olinda (Pernambuco)
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e em São Paulo, que seriam os embriões das atuais Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Faculdade de Direito do Recife
(FDR), agora incorporada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
No entanto, a institucionalização das universidades só vem a acontecer a partir da década de 1930 na chamada “Era Vargas” no
contexto do processo de reestruturação do âmbito universitário, antes fixado no ideal de descentralização e isolamento dos cursos
(de caráter profissionalizante) e que agora revertia seu foco para uma expressiva centralização – consoante ao regime do Estado
Novo – com ação representada pela criação do Ministério de Educação e Saúde Pública em 1930 (Cunha, 2007).
O Decreto nº 19.851 de 1931 instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras trazendo propostas de reforma e expansão, tendo
como intuito, segundo Fávero (2006) a adaptação da educação das escolas ao novo contexto político e educacional, e como diretriz
o desenvolvimento de uma prática de ensino voltada para a modernização do país, destacando a preocupação com a formação das
elites e da capacitação para o exercício do trabalho. Os trinta anos que se seguem testemunharam um avanço expressivo na expansão
da educação superior, especialmente no que diz respeito ao crescimento no número de matrículas, bem como a criação de novas
instituições, tendo como cenário a corrida pela federalização das universidades (Arruda, 2011).
A década de 1960 se inicia com o estabelecimento das linhas gerais da educação superior com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) em 1961 - resultante de um projeto de lei de 1946 que nunca havia chegado a ser discutido – e tinha como meta a
implementação de um novo modelo universitário que integrasse as faculdades isoladas em universidades e ainda fomentar a criação
de novas universidades públicas e privadas. Segundo Teixeira (1989), entre 1960 e 1968 a rede de universidades passou de 27 para
48, sendo a maioria federais, e outra tantas estaduais, rurais e privadas.
No entanto, as transformações derivadas do Golpe Militar de 1964, refletiram na reestruturação organizacional das universidades
culminando na aprovação da Lei Universitária de 1968, ficando conhecida como a “Reforma Universitária de 1968”. A reforma tinha
o propósito de enquadrar o papel da universidade como promotora do desenvolvimento nacional, focada no ideal de máxima
eficiência e produtividade (Arruda, 2011). Em contrapartida, apesar de limitar as ações das universidades em função de um regime
autoritário, a Reforma Universitária contribuiu positivamente ao regulamentar a associação entre ensino, pesquisa e extensão –
iniciativa da formulação seguida pelas universidades brasileiras até dias atuais –, criação de departamentos, matrícula por regime de
créditos e ainda a estruturação oficial da carreira docente (Sguissardi, 2004).
Os anos 1980 assistiram a uma desaceleração no ritmo de crescimento no número de universidades e matrículas – resultantes das
políticas expansionistas do Regime Militar – em função do estabelecimento de um cenário de forte resseção econômica e crise política
no país, conferindo aos anos 1980 a alcunha de “década perdida”. A associação entre a redução na procura pelo ensino superior e o
contexto de inflação e instabilidade se mostrou evidente, uma vez que grande parte das matrículas no ensino superior eram
vinculadas a universidades privadas, condição também fruto do Regime Militar (Neves, 2012). O encerramento da década de 1980
com a redemocratização do estado pela queda do Regime Militar e a promulgação da Constituição de 1988 (vigente), traz o
estabelecimento da autonomia didático-científica e administrativa das universidades, reafirmando o arranjo do tripé ensino, pesquisa
e extensão, especialmente das universidades públicas.
No início da década de 1990, a economia começa a dar sinais de melhora e estabilização, resultantes também do Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, e ainda a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no ano de 1996 (legislação
vigente). Amparadas por sucessivos governos de orientação liberal, as reformas no estado passaram a considerar os direitos sociais
básicos como serviços não-exclusivos de responsabilidade do mesmo, o que criou um terreno fértil para as privatizações em diversos
setores. As consequências desta orientação política no ensino superior são expressas no crescimento considerável de universidades
privadas no período, condição que foi assegurada pela aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE -1996 a 2006) que previa
ações de ampliação do sistema de ensino superior, criação de um sistema de avaliação, aumento do crédito educativo e ainda a
ênfase na educação à distância (Dourado, Catani & Oliveira, 2003).
O expressivo crescimento na quantidade de universidades particulares acabou por gerar um aumento no número de vagas ociosas,
ocorrendo ainda problemas de demanda resultantes de inadimplência e elevação das taxas de desemprego entre os jovens usuários
do setor (Carvalho, 2011). Neste contexto são criados o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em 1999 e posteriormente o
Programa Universidade Para Todos (PROUNI) em 2003.
Os programas têm como meta o auxílio no fomento da educação superior privada por parte de alunos de baixa renda, no intuito de
reduzir o número de inadimplentes e a taxa de evasão escolar e ainda facilitar o acesso ao ensino superior, uma vez que o ensino
público não parece ser uma alternativa possível tendo em vista o nível de dificuldade dos exames de admissão ou ainda a dificuldade
de arcar com custos de moradia, alimentação e transporte resultantes da distância geográfica que muitos alunos tinham de percorrer
para chegar aos centros universitários (Carvalho, 2011). O FIES e o PROUNI parecem ser em parte responsáveis pelo aumento no
número de matrículas no ensino superior no início dos anos 2000, bem como pelo crescimento exponencial do ensino privado.
A eleição de Luís Inácio Lula da Silva – do Partido dos Trabalhadores – em 2003 inaugura uma nova postura política e econômica no
país, o qual se encontrava em uma conjuntura de enfraquecimento resultante das políticas de orientação mais liberal. O novo governo
propôs uma reafirmação do papel do estado nas ações de planejamento, e na regulação do mercado a longo prazo, orientando o
poder central do estado enquanto agente de desenvolvimento econômico.
No que diz respeito a educação superior, o novo governo diagnosticou os problemas causados pela expansão do ensino superior,
nomeadamente as questões de inadimplência e evasão escolar, apontando ainda para o número reduzido de universidades públicas,
fator que colaborava para a não inserção dos jovens nas universidades em função das distâncias e da alta concorrência. Como solução,
foram elaboradas medidas que previam a ampliação da rede pública de ensino, bem como o fortalecimento dos programas de
fomento ao ensino privado como o FIES (Carvalho, 2011).
Neste cenário é criado em 2007 o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI),
constituindo uma das ações que integravam o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Segundo o documento onde constam
suas Diretrizes Gerais (Brasil, 2007: 10), o programa tem como objetivo principal “criar condições para a ampliação do acesso e
permanência na educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo melhor aproveitamento
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da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais, respeitadas as características particulares de cada
instituição e estimulada a diversidade do sistema de ensino superior”.
O REUNI possibilitou a ampliação do número de municípios atendidos pelas universidades federais, sendo estes 114 em 2003 e
chegando a 237 até o fim de 2011. Segundo dados da página oficial do REUNI, foram criadas 14 novas universidades e mais de 100
novos campi. A expansão da rede segue ilustrada na figura 1.

2002

2010

Figura 1: Localização dos campi das Universidades Federais do Brasil em 2002 (esquerda) e 2010 (direita)
Fonte: Reuni - Ministério da Educação (MEC)

A política da expansão das universidades federais foi concebida numa perspectiva contínua e cumulativa, sendo previstas e
asseguradas suas ações pelo Plano Nacional de Educação (PNE) iniciado em 2001 (com metas previstas para 10 anos), sendo aquelas
voltadas para o ensino superior: Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade de oferta; Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação
de atuação de mestres e doutores nas instituições da educação superior para no mínimo 75% do corpo docente em efetivo exercício,
sendo, do total, 35% de doutores; Meta 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo
a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores (MEC, 2012). O mais recente Plano Nacional da Educação aprovado
pela lei nº 13.005 de 2014, prevê a continuidade das metas, sendo reajustadas suas prospecções para o período 2014-2024.
Segundo o relatório sobre a expansão do sistema federal de educação superior no período de 2003 a 2012 elaborado pela comissão
técnica do Ministério da Educação (MEC, 2012), entre 2003 e 2011 houve um crescimento de mais de 11% no número de vagas em
cursos de nível superior nas universidades federais. Quanto aos docentes, vê-se a criação 21.786 novas vagas docentes entre 2008 e
2012 e a consequente redução de 64% de docentes substitutos.

4. OS ESTUDOS DE INTERIORIZAÇÃO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
Após as ações tomadas em direção a reforma do ensino superior no início dos anos 2000, bem como a posterior repercussão do
REUNI – que possibilitou a expansão de cerca de 100 novos campi em todo Brasil – representaram um terreno fértil para discussões
e questionamentos acerca do papel da universidade em regiões do interior e ainda as consequências desta expansão em uma série
de fatores tanto no campo teórico quanto empírico.
Questionamentos acerca da democratização do ensino superior passaram a compor as agendas de investigação de profissionais do
ensino e das ciências sociais e aplicadas, além de representar a base sólida dos discursos das políticas públicas de fortalecimento do
ensino com rebatimentos no desenvolvimento regional. Segundo o documento publicado pelo Ministério da Educação em 2015 A
democratização e expansão da educação superior no país 2003 – 2014, o processo de democratização objetiva reverter a premissa a
qual ir à universidade é uma opção reservada às elites, definindo um projeto de educação superior que a enquadre como bem público,
compreendida enquanto um direito social básico, meta a ser alcançada com a isonomia no acesso e permanência no ensino superior.
Para além dos discursos das políticas, estudos sobre democratização do ensino superior se multiplicaram, atendendo a temas acerca
da reforma deste nível de ensino (Oliveira e Dourado, 2003; Catani e Oliveira, 2002; Ristoff, 2008; Santos, 2009; Silva Júnior, 2003,
Ferreira & Oliveira, 2010; Marques & Cepêda, 2012). Alguns ramos de investigação optaram por se focar em programas ou políticas
públicas específicas e seus desdobramentos locais, possuindo um caráter avaliativo no que diz respeito as consequências no
território, tendo em vista as ações de expansão de programas como o REUNI, FIES, PROUNI entre outros (Gomes & Sória, 2014; Araújo
& Pinheiro, 2010; Borges & Aquino, 2012).
No que diz respeito as dinâmicas de interiorização do ensino superior especificamente no Nordeste – região onde encontra-se o
estado de Pernambuco, foco desta pesquisa –, a contribuição mais recente (Melo et al, 2014) é o Relatório de Pesquisa A
Interiorização Recente das Instituições Públicas e Gratuitas de Ensino Superior no Nordeste: Efeitos e Mudanças realizado e publicado
pela Fundação Joaquim Nabuco, instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Educação (Fundaj-MEC). A pesquisa teve como
objetivo traçar as condições atuais dos campi das Instituições Públicas e Gratuitas de Ensino Superior instaladas em diversos
municípios no interior da região Nordeste. Para além deste objetivo geral, foram delimitados objetivos que atendessem aos
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questionamentos de diversas áreas do conhecimento científico tais como: ciências sociais, ciências políticas, demografia, economia
e educação.
A pesquisa resultou em 10 artigos publicados em conjunto onde foram debatidos desde os parâmetros teóricos onde a investigação
foi embasada, até os debates empíricos derivados das pesquisas de campo realizadas em 14 campi distribuídos pelos estados da
região. Os resultados da pesquisa ofereceram indicações sobre o perfil socioeconômico de alunos, professores e egressos destas
instituições. Viu-se que os professores têm uma idade média entre 34 e 37 anos, declaram que estão no primeiro emprego (concurso),
possuem doutorado, estão engajados em atividades de pesquisa – mas uma porcentagem muito pequena em atividades de extensão
– e no geral encontram-se satisfeitos com a carreira acadêmica e com a estrutura do cargo.
Quanto aos alunos, pode-se observar que, apesar das dificuldades relativas a fixação e conclusão do curso de graduação em função
da precarização do acesso as universidades, boa parte dos alunos se mostraram satisfeitos e otimistas em relação as suas perspectivas
futuras tendo em vista a posse de um diploma de nível superior. Tais expectativas foram confirmadas em parte pelas realidades
apontadas pelos egressos, que declararam possuir uma maior autonomia social e competência técnica para o mercado de trabalho.
Os resultados desta pesquisa fornecem um forte ponto de apoio para um maior aprofundamento em pesquisas futuras.
Um último ponto acerca dos estudos sobre a interiorização das universidades está focado nas dinâmicas migratórias que podem ser
associadas ao fenômeno da expansão das universidades para o interior do país. Os debates partem da premissa de que este processo,
além de envolver o deslocamento e construção de estruturas físicas e equipamentos, conta também com a mobilidade de alunos
como de professores e técnicos vão se dirigir para estas localidades a fim de propiciar o pleno funcionamento da instituição, podendo
alterar a dinâmica local, o setor de comércio e serviços, bem como o setor imobiliário (Pinheiro, 2013).
A maior parte destes estudos encontra-se focada no fluxo migratório de alunos, especialmente em função do seu volume.
Proporcionalmente, o número que alunos de uma universidade supera em muitas vezes o número de professores técnicos e demais
funcionários que possam estar vinculados aos campi. Diversas perspectivas são abordadas nestes trabalhos, passando pelo impacto
econômico das migrações de alunos, possíveis efeitos no crescimento populacional das localidades, impactos da chamada mobilidade
“pendular”, na dinâmica territorial da região, chegando a debates sobre a escolha da carreira universitária, percepções e ideias dos
alunos em relação a possuir um curso superior, e ainda questões sobre identidade cultural, relações sociais nos municípios de origem
e destino e sensações de pertencimento e integração (Andes, 2007; Silva Santos, 2011; Torban & Fusco, 2012; Lubambo & Bastos,
2013; Ballerini & Silva, 2015; Fusco & Ojima, 2016; Soria & Gomes, 2014; Firmino & Campos, 2014; Melo et al., 2014).
Alguns trabalhos trazem um foco para a migração de professores universitários. Sobre este tema, é possível encontrar
especificamente, contribuições das áreas das ciências sociais – sociologia e antropologia. Estes trabalhos trazem uma perspectiva
acerca das representações indenitárias sobre a noção do trabalho docente, tendo ainda uma forte preocupação com o conceito de
lugar, com os vínculos que os profissionais mantém nestes espaços junto as suas estratégias de sociabilidade, passando ainda pela
reflexão acerca do reconhecimento e pertencimento destes migrantes na cidade que os acolhe e identificação de redes sociais e até
que ponto estas influenciam na decisão de migrar (Burgos, 2009; Pinheiro, 2013).
Vê-se ainda trabalhos mais focados nas condições de trabalho dos professores tanto no que diz respeito a saúde quando as
impressões em relação a infraestrutura das instituições (Silva Santos, 2011; Suliano & Andriola, 2013). No já nomeado Relatório de
Pesquisa A Interiorização Recente das Instituições Públicas e Gratuitas de Ensino Superior no Nordeste: Efeitos e Mudanças realizado
e publicado pela Fundação Joaquim Nabuco tem-se o artigo intitulado Geração REUNI: Quem São e o que Pensam os Docentes das
IFEs Interiorizadas na Região Nordeste, onde Gomes & Sória (2014) apresentam um panorama socioeconômico dos professores com
discussões que passam pela caracterização de gênero e faixa etária, chegando a questões relativas a titulação dos profissionais e área
de atuação.
Importantes generalizações puderam ser feitas acerca das perspectivas destes professores em relação a carreira docente e sobre a
institucionalização em relação a progressão, salários, regimes de dedicação e participação sindical. Os docentes foram inquiridos
ainda sobre sua opinião em relação as condições de infraestrutura das instituições, relações de trabalho e desempenho acadêmico,
representando uma valiosa contribuição para reflexão sobre o tema.

5. MUDANÇAS RECENTES E EXPECTATIVAS
As ações de expansão iniciadas no governo Lula (2002-2010) foram reiteradas e continuadas pela gestão seguinte (presidente Dilma
Rousseff), também composta pela base do Partido dos Trabalhadores (PT). Não obstante, o atual cenário de instabilidade política e
econômica em que se encontra o Brasil, especialmente no que diz respeito ao afastamento por processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff, e as medidas já efetuadas pelo governo interino – nomeadamente o presidente (interino) Michel Temer
– já dão claras indicações sobre a postura assumida pelo governo no que diz respeito às metas para a educação superior.
Ao assumir interinamente o governo do país em 12 de maio de 2016, o presidente anuncia em Diário Oficial da União por Medida
Provisória (MP 726/2016) a extinção e fusão de diversos ministérios e órgãos federais com a justificativa de estratégia de redução de
custos com a máquina pública. A priori, os ministérios foram reduzidos de 32 pra 23, tendo sido fundidos os ministérios da Cultura
com o da Educação, o da Ciência, Tecnologia e Inovação ao Ministério das Comunicações, o Ministério da Fazenda com o da
Previdência Social, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos ao Ministério da Justiça, o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e ainda o Ministério dos Transportes
que foi fundido às Secretarias dos Portos e Aviação Civil (Brasil, 2016).
Após uma longa série de manifestações e protestos envolvendo representantes da sociedade civil, artistas, estudantes, intelectuais
e associações de ensino e pesquisa, algumas das alterações propostas pela chamada “reforma ministerial” foram revogadas, tais
como a recriação do Ministério da Cultura, em 25 de maio de 2016 (Silva & Mello, 2016).
Não obstante, a sucessão de medidas provisórias e emendas constituionais divulgadas no decorrer do ano de 2016 representam uma
mudança considerável na orientação dos recursos nos orçamentos da educação, previdência social e trabalho, nomeadamente
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representadas pelo Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 241/55, que estabelece o congelamento dos gastos públicos para os
próximos 20 anos, a Reforma Tabalhista, a Reforma da Previdência e a Reforma do Ensino Médio, esta última com impacto direto
nas ações e metas da educação superior (Orso, 2017).
Também instituida por Medida Provisória (MP 746/2016) a Reforma do Ensino Médio prevê a modificação da base curricular,
alterando – como indicado no seu enunciado – a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9304/1996), além da elevação
da carga horária de sala de aula, o aumento da rede de ensino integral, e, em contrapartida, a redução dos recursos para contratação
de docentes, formação continuada e infraestrutura. Mais próximo ao cenário do ensino superior, foi determinada pelo Ministério da
Educação (MEC) em outubro de 2016, a Portaria Normativa nº 20/2016 que prevê um corte nas vagas de ensino superior dos
Instituitos Federais de Ensino, além da redução de 20 a 30% do número de bolsas produtividade de pesquisa no país.
As ações na reestruturação da educação tais como a Reforma do Ensino médio em associação ao congelamento dos gastos públicos
por até 20 anos – representados pela PEC 241/55 – podem representar um forte retrocesso nos investimentos em educação, com
rebatimentos diretos na produção universitária de ciência, tecnologia e inovação, e consequentemente na continuidade das metas
para a expansão das universidades públicas e a manutenção da rede já existente.
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ABSTRACT
The starting point of this study was a set of readings on the literature about the indicators for innovation and technological transfer.
These readings brought the awareness that such indicators, as proposed by different authors and official publications, are not always
duly specified in aspects such as their concise meaning, source of information, comparability and feasibility. As a methodology, one
started by gathering, in Excel charts, organized descriptions of the different indicators suggested in each consulted publication. All
this information was organized using lines in the Excel charts for each indicator and columns for their classification (e.g.: input/
output/ impact or other), meaning, feasibility, source of information, periodicity, last period of availability and their territorial scope.
One also included the authors/entities that did mention the indicators, the respective work, date and page of the mentioning. (As an
example, one can refer that in just one paper a set of 54 indicators were identified). The second step was the gathering of information
about as many available published indicators, but only for Portugal. A similar Excel methodology was followed aiming for the
comparison of the two. For the INE, a first set of 26 pages with 15 indicators each was immediately identified. More information can
be found in EU statistics such as CIS – Community Innovation Survey, and in statistics produced by the Ministry of Science, just to
mention the main entities. In a third stage of this study, we aim to synthesize all the information in just one Excel file, adding a new
column for the corresponding/correlated Portuguese indicators. This is expected to bring a better idea of the feasibility of the
indicators proposed in the literature. This Excel file is to be discussed with key actors such as INE and FCT responsibles, university
researchers and regional managers. As conclusions, we aim to identify which proposed indicators are available for Portugal. Within
the latter, which ones should be searched through a survey, which ones should just be discarded and, eventually, which ones should
start by being gathered in a systematic way a very low additional budget. Some trials will be attempted by choosing different sets of
indicators and showing how different weights can bring different results, within the construction of syntectical indexes. We believe
that this study may be useful as a preparatory work for other ones related to the evaluation of technological transfer between
universities and the entrepreneurial world.
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ABSTRACT
Commuting affects regional and urban economies. It shapes urban areas, defines their relationships with neighboring regions,
intensifies economic flows and exacerbates energy consumption and greenhouse gas emissions. This paper sets out a proposal for
an innovative Commuting Satellite Account (CSA). This framework integrates commuting activities with regional distribution of
income, household consumption, real estate renting activities and their environmental impacts. To assess commuting opportunity
costs, a CSA extension to multi-regional input-output modeling is applied to the Lisbon Metropolitan Area for two extreme scenarios:
one assumes that commuters become non-commuters by moving their residence to the municipality in which they work; another
one considers that commuters change their status to non-commuters by assuming that the corresponding production activities are
displaced to the suburbs. The analysis indicates dichotomous (yet complementary) conclusions: commuting, in general, induces
significant economic and environmental opportunity costs; however, as part of the agglomeration processes, commuting supports
economic growth.
Keywords: Commuting; Environmental impacts; Metropolitan areas; Multi-regional input-output analysis; Satellite accounts

1. INTRODUCTION
Commuting plays a central role in regional and urban economies. Commuting shapes the social, economic and environmental
dimensions of a metropolitan region. However, commuting impacts have often been either neglected or typically seen as the “market
working just fine” (Ewing, 1997). Commuting is a mandatory routine for working households to secure their income, while critically
contributing to stretch urban areas boundaries and exacerbating energy consumption and greenhouse gas emissions. It is
indisputable that the 21st century metropolitan regions created new geographical challenges as they further extend (and intensify)
economic and demographic linkages, which imposes the application of more holistic approaches.
This paper addresses the topic of commuting by means of a ‘Commuting Satellite Account’ (CSA) that embraces five critical
dimensions:
(1)

commuting occurs in (and is influenced by) a specific geographic and economic context (Zhao et al, 2011; Haddad et al., 2015);

(2)
household commuters expenditures in a specific region are dependent on the income generated by industries located in
other regions (Hewings et al., 2001; Ferreira et al., 2015);
(3)

different commuting patterns imply different household consumption structures (Ferreira et al., 2014a);

(4)
commuting is also correlated with the rent prices of both housing and business premises (Malpezzi, 1996; Kim and Lahr,
2013); and
(5)

commuting is a major cause of energy consumption and CO2 emissions (Golob and Hensher, 1998; Muñiz and Galindo, 2005).

These dimensions are widely acknowledged in the literature but the design of a modeling framework capable of incorporating all of
them within the economic context of a specific region is, to the best of our knowledge, still missing from regional and urban economic
studies.
This CSA framework stems from the multi-regional input-output (MRIO) techniques, i.e. this modeling extends the scope of inputoutput frameworks by incorporating interactions between industries (and households) in different regions. The potential of these
allows a more detailed allocation of the impacts associated with regional structural changes and the identification of the regional
spillover effects (Leontief, 1986; Miller and Blair, 2009). Additionally, MRIO frameworks have proved suitable to integrate extensions
that reflect environmental dimensions such as the use of resources, pollutant emissions and energy consumption (Cruz et al., 2005;
Miller and Blair, 2009). CSA attaches commuting, with its multi-dimensional effects, to the MRIO framework.
This work pursues two major goals. First, to discuss the grounds for and relevance of considering a CSA. Second, to test this modeling
approach in a real world case study: the Lisbon Metropolitan Area (LMA), the most densely populated urban region in Portugal.
The article comprises five sections. The next section offers a description of the Commuting Satellite Account and its chief components.
Section 3 presents the economic and demographic characterization of the LMA. The opportunity costs of commuting are appraised
in Section 4, assuming different scenarios associated with variations in the commuting patterns. The final section draws a number of
conclusions.

2. A COMMUTING SATELLITE ACCOUNT
This section explores the CSA’s theoretical structure and its incorporation in an MRIO framework. An MRIO framework is used to
model the linkages between industries and households located in different regions. This is particularly important for neighboring
regions with strong trade flows and interregional income distribution, where spillovers and feedback effects are significant. This
section presents an extension to the traditional interactions and flows represented in typical MRIO frameworks so as to accurately
specify the critical dimensions of commuting that largely influence the relationships between economic agents within a metropolitan
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area. So, a broad set of additional flows accruing from commuting are combined in an MRIO framework and applied to a metropolitan
region I-O framework376.
Sub-section 2.1. describes the structure of the CSA embedded in an MRIO framework. As commuters travel between regions on a
daily basis, sub-section 2.2 looks at regional income distribution. In sub-section 2.3., the different household consumption structures
are revealed with a special focus on commuting related products. Sub-section 2.4. is devoted to the treatment of real estate renting
activities. Finally, Sub-section 2.5. explains the process of simultaneous integration of the CSA components with an environmental
satellite account.
2.1 General Overview
This CSA modeling framework is inspired on the MULTI2C framework, which was developed by a group of researchers from the
University of Coimbra. It allows the adoption of different geographic configurations and empirical applications (Ramos et al., 2015).
Table 1 presents the structure of the proposed CSA, including a brief description of the matrix variables considered and their
dimension.
Table 1. The structure of the Commuting Satellite Account
Products

Industries

Other Final Demand
Total

Region A

Region B

Region A

Region B

Region A

Region B

ICAA

HChAA

ICAB

HChAB

OFDAA

OFDAB

TPOA

HIhAA

RhkAA

HIhAB

RhkAB

ORhAA

ORhAB

THIhA

ICBA

HChBA

ICBB

HChBB

OFDBA

OFDBB

TPOB

HIhBA

RhkBA

HIhBB

RhkBB

ORhBA

ORhBB

THIhB

Region A

Products

0

Region B

PAA

TIOA

0

Region A

0
0

TĤIhA

THIhA

Industries

0

Region B

0

PBB

0

TIOB

0

TĤIhB

THIhB

0

Taxes less subsidies on
products on interm.
consump. or final
demand

T(IC)A

T(HC)A

International Imports
used as intermediate
consumption or final
demand

M(IC)A

T(HC)B

T(OFD)A

T(OFD)B0

TT

M(HC)A M(IC)B

M(HC)B

M(OFD)A

M(OFD)B

TM

TICA

THCA

TICB

THCB

OFDA

OFDB

TIC +
TFD

Gross Value Added which
is not distributed directly
to households

NHVAA

0

NHVAB

0

0

0

TNHVA

Households Savings and
net transfers to other
institutional sectors

0

ShA

0

ShB

0

0

TS

TIOA

THIhA

TIOB

THIhB

OFDA

OFDB

Total Intermediate
Consumption/Final
Demand, at purchasers’
prices

Total

376

0

TPOA

THIhA

TPOB

THIhB

T(IC)B

To simplify matters, only two regions are considered (even though the application developed comprises three).
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Variable
ICij
HC

hij

Rhkij
OFDij
ORhij
HIhij
THIhi
TĤIhi
TPOi
Pii
TIOi

Description
i = A, B; j = A, B - Intermediate consumption of region i products, used by industries located in
region j.
i = A, B; j = A, B - Final consumption of region i products by type h households, living in region j.
i = A, B; j = A, B – Housing rents paid by type k households living in region j, to households type
h living in region i.
i = A,B; j = A,B - Other final demand for region i products, used in region j.
i = A, B; j = A, B – Housing rents paid by the exogenous group of households in region j, to
households type h living in region i.
i = A, B; j = A,B – Income received by type h households living in region i (compensation of
employees, mixed income and business rents) paid by industries located in region j.
i = A,B – Total income received by type h households living in region i (compensation of
employees, mixed income and real estate rents).
The same as THIhi but in the form of a diagonal matrix.
i= A, B - Total products output produced in region i, at basic prices.
i = A, B - region i products, according to the producing industry
i= A, B – region i total industries output, at basic prices

T (g)i

g= IC, HC, OFD;
i= A,B; - Taxes (less subsidies) on products levied in g, in region i.

TT

Total taxes less subsidies on products

M(g)i

g= IC, HC, OFD;
i= A,B ; - International Imports destined for use in g, in region i

TM
TICi

Matrices Dimension*
PxI
PxH
HxH
Px1
Hx1
HxI
H x 1 or 1 x H
HxH
Px1
IxP
I x 1 or 1 x I
g = IC
1xI
g = HC
1xH
g = OFD scalar
Scalar
g = IC
1xI
g = HC
1xH
g = OFD scalar
Scalar
1xI

Total international imports
i= A, B - Total intermediate consumption by industries, in region i, at purchasers’ prices
i= A, B - Total region i consumption by type h households, at purchasers’ prices (only
hi
THC
1xH
‘endogenous’ household types).
i
OFD
i= A, B - Other final demand in region i, at purchasers’ prices
Scalar
TIC + TFD
Total intermediate plus final demand, at purchasers’ prices
Scalar
NHVAi
i= A, B - Gross value added which is not directly distributed to households, in region i
1xI
TNHVA
Total Gross value added which is not directly distributed to households
Scalar
i=
A,
B
Households’
savings
and
net
transfers
to
other
institutional
sectors,
by
type
h
Shi
1xH
household, in region i
TS
Total savings and net transfers to other institutional sectors
Scalar
* P, I and H are, respectively, the number of products, industries and household types considered as endogenous in the model (the superscripts h and
k also refer to endogenous household types).

This model uses a rectangular supply and use format where each industry produces one or more products (Oosterhaven, 1984; Miller
and Blair, 2009). The relevant data have a significant level of detail concerning both products (431) and the industries (134) that
produce them. An innovative feature of the CSA covers three household types whose income and consumption are endogenous, i.e.
households whose main source of income is labor (including own-account workers), subdivided among non-commuters and
commuters, and real estate rent beneficiaries (landlords). As such, the reference to households (h and k) in HC, HI and R relates to
household consumption, income and the rents received and paid by these three household types. Otherwise, other household types’
expenditure and demand are considered to be exogenous.
The core of this extended MRIO is contained within the bold border in Table 1, comprising the supply and use matrices, which is
further transformed to compute the Leontief Inverse. The supply (or production) matrices P describe each industry product
production structure, i.e. the products produced by each industry in each region. Industries produce one (or more) primary products
but they may also produce other products through secondary production. In the Use matrix, the consumption of inputs by each
industry (IC) or endogenous household type (HC) in each region is described according to its regional origin: they may be produced
in the region where they are used, or they may be interregionally imported. The Use matrix in this model also includes regional
income flows from industries to households (HI) and from households to households (R), living in the same or another region.
Net interregional trade (exports less imports, by product) is estimated by the residue method (i.e. by the difference between other
sources of regional supply and demand). Interregional gross imports are then estimated by examining the nature of each product
and following the methodology described in Ferreira et al. (2015), where products are classified in three types: regionally nontradable; fully international and interregionally tradable; regionally tradable between specific locations. Gross exports are given by
adding gross imports to net trade.
The regional matrices are at “domestic flows”, i.e. they concern the products produced within national borders (international imports
are treated separately – M and TM). All transactions are at “basic prices”, i.e. without value-added and other taxes, less subsidies,
on products (T). Finally, trade and transportation margins are treated as inputs provided by Retail and Wholesale Trade Services or
Transport Services (integrated in IC and HC).
Other Final Demand (OFD) includes the consumption of other household types not considered in the core of the matrix, i.e.
exogenous household types whose expenditure is supposed not to depend directly on industries’ income distribution (households
living mainly on capital-income, on pensions and other social transfers). OFD also includes the general government and non-profit
institutions serving households’ final consumption, investment, final consumption in each region of non-residents in the country,
international exports of goods and services, and can also cover negligible residues generated in the interregional trade estimation
process.
2.2 Regional Income Distribution
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The share of income distributed by each industry in each region is a central element for deriving the CSA. Commuting is more intensive
in metropolitan areas (Gardner and Marlay, 2013), largely because central business districts (CBDs) are highly dependent on labor
availability from the suburban regions (and those on the CBD’s generated income). The adaptation to MRIO frameworks was
suggested by Jun (2004) and Hewings et al. (2001). Madsen and Jensen-Butler (2005) had also already observed commuting as an
activity involving a regional distribution of generated GVA outside the region and brought into the region as income.
The research methodology here proposed steps forward as it explicitly considers splitting the households’ income (HI) among
commuter and non-commuter specific household types and its inclusion in the endogenous part of the framework (as a separate
earning of each type). This research convention is that non-commuter households are those living in the same municipality they work
in, while commuters live in a different municipality (or even region) from their workplace. Thus, a share of labor-income is distributed
to households that commute between different municipalities within the same region and to households that commute between
regions. As commuters and non-commuters are deemed to be different household types, the interregional distribution of labor
income is confined to the commuter specific type. Alternatively, non-commuter households receive their labor-income exclusively
from industries within the same region. Finally, the regional labor income distribution by household and region depends on the
origin-destination commuting matrices, by industry.
This CSA also considers another household type that benefits from an endogenous income: those living mainly from real estate rents.
These households benefit both from income from renting business offices or other industrial buildings (included in HI) and from
income originated specifically from renting houses (R). Real estate rents can be paid by industries or households to industries and
households located either in the same region or in a different one. Naturally, the interregional rent distribution’s main rationale is
not commuting in itself, but the possibility that some real estate owners do not live in the same region as the property location.
Given the characteristics presented above, this extended MRIO model allows a more realistic assessment of the effects generated by
a shock, e.g. in the demand for a specific product. If one region’s industry changes its production, as the income is distributed between
commuter and non-commuter households or to landlords, the effects of this shock are felt in the consumption of each household
type and are amply spread around the different regions.
2.3 Household consumption structures
Regional income distribution occurs simultaneously with other commuting related consequences. Commuting influences households’
regional consumption in two significant ways: it influences their consumption structure (Ferreira et al., 2014a) and it affects the place
of acquisition of several products. Households that live near the largest employment centers spend more on house rents and local
services and less on fuel and other commuting related products (e.g. cars, maintenance, tolls, insurance). Additionally, commuters
not living in the region of their workplace are expected to purchase several products directly in the region where they live. These
distinct consumption patterns have implications for the location where the consumption actually takes place and to some extent
they have an effect on each region’s households demand structure and, consequently, in the regional economies (Kim et al., 2015).
So, in its endogenous part the CSA framework considers household groups by main source of income (labor or real estate renting).
In Table 1, HI represents the income of the endogenous households (living from labor and rents) and HC their consumption.
Moreover, considering the implications of the commuting activity in households’ consumption structure, the earnings of those mainly
living from labor income (employees and self-employed) are divided between commuters and non-commuters. This distinction is
relevant to adapting our model to a metropolitan region with intensive commuting. Finally, the consumption of other (exogenous)
household types is considered in the OFD and all the considered household types have different consumption structures in the
different regions.
2.4 Real Estate Renting Activities
Commuting patterns influence the extent and density of a specific metropolitan area. While influencing income regional distribution
and household expenditures, commuting is also closely linked with the housing market and other real estate rents. Areas with greater
density are associated with higher expenditure on real estate rents. So, commuting patterns affect this particular expenditure type,
because different commuting patterns imply important changes in the density of a region. Such changes lead to an income
distribution that can benefit (or prejudice) those having income from real estate revenues. In the CSA modeling framework, the rents
paid for offices (and other industrial buildings) and housing are treated as transfers between institutional sectors (firm and
households). Firms demand offices while households demand housing, but both office and housing rents can be paid either to firms
or to households.
This CSA modeling approach separates the real estate rents that are paid to firms and households. The rents paid to firms are deemed
to be a payment for a service and are included in a specific row of the IC and HC matrices (like any other product input)377. Landlords
(who mainly live from renting activities) earn an important share of real estate rents paid to households. Other rents paid to
households are also paid to those mainly living from labor and to the exogenous groups. Thus, real estate rents are part of the core
of the CSA modeling and induce additional expenditure of the endogenous groups benefiting from them.
2.5 Integrating CSA components: a closed MRIO model
Typically, when applied to national economies (or big regional economies), closed input-output models consider that household
income is entirely distributed to households within the region where the industry is located, and therefore only the household
consumption inside this country/region is directly affected by changes in income (Miller and Blair, 2009). However this simplification
cannot be used to deal with commuting in metropolitan areas, given the interdependencies of the workforce among the regions.
Instead, the correct option should include the spreading of income and household consumption by household type and by regions.
Additionally, real estate renting activities should also be incorporated in our model.

377

This service is not a primary production of a specific industry, it is regarded as the secondary production of certain industries (e.g. ‘Trusts, funds and similar financial
entities’). Otherwise, the rents paid to households are seen as household income (HI or R) and will influence the consumption of different household types.
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Another commuting dimension is addressed in addition to the above commuting attributes and implications. Changing consumption
patterns also has a significant effect on energy consumption and CO 2 emissions (Wier et al., 2001). Also, commuting is one of the
major causes of environmental externalities within metropolitan regions (Muñiz and Galindo, 2005). So, the model has been (further)
extended to deal with both environmental and energy issues, using a satellite account approach for the primary energy consumption
by industry. This energy/environment satellite account first evaluates the changes in the consumption of oil (and its derivatives),
natural gas and coal (in physical units), before estimating the CO2 emissions corresponding to this fossil fuel combustion.
Thus, the specific design of this integrated modeling framework allows the implementation of an innovative estimation rationale.
Changes in commuting intensity induce households’ consumption in two ways: by changing the region where the consumption (of
certain products) occurs simultaneously with a shift in the consumption structure of the households concerned. This modeling
framework is also designed to consider possible changes in the distribution of rent income caused by modifications in commuting
patterns. Finally, the energy uses and environmental impacts of potential commuting pattern changes are also assessed.

3. A CSA APPLIED TO THE LISBON METROPOLITAN AREA
This section presents the case study of the CSA as applied to the LMA. In Portugal, the LMA is the region with the most intensive
commuting. In the context of this empirical application, commuting is defined as travel-to-work journeys between different
municipalities within or from/to outside this metropolitan area.378
For statistical purposes, the LMA is a NUTS II region comprising two NUTS III subregions (Greater Lisbon and Peninsula de Setúbal).
In 2011, the LMA accounted for 38% of Portugal’s gross domestic product, 29% of national employment and 42% of the commuters
in Portugal. This work considers the Lisbon region because there are intense commuting flows between the municipalities located in
the two NUTS III subregions. Table 2 shows the origin-destination of workers/residents in the LMA according to the Portuguese 2011
Census (for the purpose of this application, commuting by workers working and living in the rest of the country is not considered).
Table 2. LMA workers origin-destination matrix
Workplace
Other municipalities (commuters)
Same municipality
Residence
Peninsula
(non-commuters)
Greater Lisbon
Location
Setúbal
Greater Lisbon
484,396
370,776
13,633
Peninsula Setúbal
155,365
98,762
60,521
Rest of the Country
-----36,138
3,855
Source: Own calculations based on 2011 Census (INE, 2012)

Rest of the
Country
13,044
4,048
-----

According to Table 2, around 45% of the workers living in the LMA are commuters. Of those living in the Greater Lisbon NUTS III
subregion, 55% are non-commuters, 42% travel between municipalities within the Greater Lisbon NUTS III subregion and 3% travel
to Peninsula de Setubal and to the Rest of the Country to work. In Peninsula de Setubal, 48% of its employed or self-employed
inhabitants are non-commuters, 19% travel between municipalities within the Peninsula de Setúbal NUTS III subregion and more
than 30% travel to the Greater Lisbon NUTS III subregion to work. This is by far the most intensive commuting activity between
Portugal’s NUTS III subregions.

4. THE COMMUTING (OPPORTUNITY) COSTS IN THE LMA
In this section, the “Commuting Satellite Account” is embodied in a tri-regional input-output framework applied to the two NUTS III
subregions of the LMA - Greater Lisbon and Peninsula de Setúbal - and to the Rest of the Country. The goal is to assess the social,
economic and environmental impacts of commuting by estimating the opportunity costs associated with two hypothetical scenarios.
Scenario A consists of relocating commuters’ place of residence to the municipality in which they work. Scenario B involves a
redistribution of the industries’ economic activity to different municipalities, according to where the commuters live.
Both scenarios involve the end of commuting and represent the counterfactual to the current status where commuting prevails. But
scenarios A and B differ substantially. For instance, in scenario A the households living in a municipality in the Peninsula de Setúbal
and working in Greater Lisbon change their status to non-commuters and are assumed to become resident in Greater Lisbon. In
scenario B, the households also become non-commuters but this time because it is assumed that production is shifted to the region
where they live. Thus, scenario A involves the strengthening of agglomeration economies as the population density near the most
important employment centers increases. In scenario B, the dispersion of industries and economic activity increases, leading to a loss
in the agglomeration economies. In this case, production activity is shifted to the suburbs, particularly to the place where people live.
This scenario involves an overall loss of productivity since many economic activities are reallocated from a higher (Greater Lisbon) to
a lower labor productivity region (the Peninsula de Setubal).
These two scenarios are supplemented by sub-scenarios that assess possible exogenous changes in the rent income distribution
accruing from the demand for houses or office space. It is also important to stress that the proposed two cases are extreme scenarios
(whose purpose is to reveal the opportunity costs of commuting), as putting a complete end to commuting is not a realistic possibility.
4.1 Scenario construction – methodological issues
This sub-section explains the procedures followed to estimate the impacts associated with both scenarios and applying them to the
LMA case study. Considering Table 1, the input coefficients in the core matrix are computed by dividing each of its cells by the
corresponding total domestic product supply (tpo), industries’ total production (tio) and total household income (thih). This
procedure leads to two sets of input coefficients, the sub-matrices B and Q, which represent the nationally produced inputs used in
378

This metropolitan area is composed of 18 municipalities, one of which is the Portuguese capital, Lisbon. Although there are several other important urban centers,
Lisbon municipality is the economic center of the region. The average distance between Lisbon and the other 17 municipalities is 30.6 kilometers.
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the industries production processes (and the household budget coefficients as a proportion of their total income, by household type)
and each industry’s share in a specific product production, respectively. Therefore, C (the total input coefficients square matrix) takes
the form:
𝐂=[

0

B
]
0

Q

(1)

Then,
D = (I - C)-1

(2)

is a multiplier matrix that, as is usual in a rectangular model, can be divided into four different quadrants:
𝐃𝟏
𝐃=[
𝐃𝟑

𝐃𝟐
𝐃𝟒

]

(3)

D1 and D3 are the sub-matrices representing, respectively, the impacts on products and industries outputs of unitary variations in the
OFD. The last three rows of each of these sub-matrices concern the impacts on income of the household types of those variations in
the OFD.
D2 and D4 calculate the same kind of impacts when the OFD variations are not disaggregated by products, as usually happens, but
are instead directly reallocated to the industries. D4 gives the effects on the industries’ outputs (and on endogenous households’
income) of changes in the exogenous final demand distributed by industries and is applied in the case of scenario B..
As a first step, both scenarios require a transformation in matrix C (specifically in sub-matrix B). As commuting ceases in both cases,
this means that the income distributed by each industry will no longer be distributed to commuter households. The corresponding
rows then become 0 (null) in all their cells. The labor income is now entirely distributed to households which do not commute, within
the region where the industries are located. This new territorial distribution of income also regionally reallocates the households’
consumption. The overall consumption structure is also affected, since commuter consumption vanishes and all households living
from labor are now assumed to follow the non-commuters consumption structure patterns.
In scenario A, the OFD does not change because there is assumed to be no commuting by the household types included in the OFD.
Then the new tio’ and thih’ are obtained by:
z’ = D*3 × OFD
where

D*

3

(4)

is the new D3, after the transformation of C.

Scenario B is also based on the hypothesis of no more commuting but also considers a change in the location of each region’s
industries. In this hypothetical scenario, industries reallocate a share of their production to the commuter’s place of residence and
reduce their production in employment centers. Industries are supposed to adopt the production of the regions where they are
assumed to be reallocated (and thus, their productivity). The amount of initial variation assumed in industries production is obtained
by multiplying the net number (outgoing less incomers) of ex-commuters by the productivity (prdsi) in the new region where the
industry is located. If comsi is that number of ex-commuters, the changes in tio’ are computed by:
∆tio*si = prdsi × comsi

(5)

Note that these variations in the outputs of industries s, labeled by *, are only initial “shocks” corresponding to the direct
delocalization of production. Furthermore, the output delocalization also presumes a shift in final demand. This initial shock in
territorial demand is going to produce a plenty of indirect and induced effects over all the three case study regions. Households
income and employment also adjust to the second order effects. The final effects of production reallocation on tio’ are part of ∆z’,
computed by:
∆z’ = D*4 × ∆ofd’

(6)

D*

where 4 is the new D4 after the transformation of C, and ∆ofd’ is a vector comprising all the ∆ofd*si for all s and i. This delocalization
effect is added to the one that derives from the commuting coming to an end, also compiled in scenario A.
Furthermore, this MRIO-based modelling framework allows the simultaneous integration of the CSA components with energy and/or
environmental satellite accounts. Accordingly, the model has been extended for the estimation of energy requirements and related
CO2 emissions associated with specific commuting patterns, using a satellite account approach for primary energy consumption by
industry. Adapting the approach used (for a national economy) by Cruz and Barata (2012) to the MRIO context, this research
methodology is applied to estimate regional sectoral primary energy intensities per unit of total output (in toe/million EUR). Finally,
the (primary) energy requirements, as well as the corresponding CO2 emissions, embodied in a given structure of regional production
and consumption, are estimated.
4.2 Economic, Social and Environmental Impacts of Commuting
In this sub-section, the results of applying scenarios A and B in the context of the CSA model, applied to the LMA, are presented.
Table 3 presents the initial values for Output, GVA, Income earnings by (endogenous) households, Employment, Energy consumption
and CO2 emissions, in each of the regions and in the Portuguese economy as a whole. The estimated changes induced by each of the
hypothetical scenarios are presented below.
Table 3. Economic, social and environmental impacts of Scenarios A and B

Baseline
Output (106 €)

Greater Lisbon

Peninsula de
Setúbal

Rest of the Country

TOTAL

99,588

18,566

192,393

310,357
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GVA (106 €)
Resident Households Income (106 €)
Employment (103 FTE)

45,871
28,355
1,204

7,413
8,482
252

86,819
62,440
3,337

140,102
99,277
4,793

Coal (103 toe)
Natural Gas (103 toe)
Oil and its derivatives (103 toe)
CO2 Emissions (103 tons)

9
573
2,411
8,636

8
185
544
2,130

1,640
3,749
6,609
35,040

1,657
4,507
9,564
45,806

Scenario A (Δ)
Output (106 €)
GVA (106 €)
Resident Households Income (106 €)
Employment (103 FTE)

1,757
921
4,548
29

-381
-216
-3,207
-8

-65
-43
-850
0

1,312
662
491
21

Coal (103 toe)
Natural Gas (103 toe)
Oil and its derivatives (103 toe)
CO2 Emissions (103 tons)

0
14
-34
-73

-1
-4
-77
-238

17
23
-42
-4

17
33
-153
-316

Scenario B (Δ)
Output (106 €)
GVA (106 €)
Resident Households Income (106 €)
Employment (103 FTE)

-16,173
-7,347
-1,066
-178

8,500
4,159
-199
126

1,245
883
-266
25

-6,428
-2,305
-1,531
-27

Coal (103 toe)
Natural Gas (103 toe)
Oil and its derivatives (103 toe)
CO2 Emissions (103 tons)

0
-58
-375
-1,264

0
31
80
318

-17
-34
-53
-305

-17
-61
-348
-1,251

Table 3 gives the estimated results, at both regional and national level. According to Scenario A, the expected impacts on global
economic activity and (on the employment) are positive in the Greater Lisbon region, which more than offset the losses in the
Peninsula de Setubal and the Rest of the Country (which lose part of their population). At national level, the outcomes mirror the
change in the structure of household consumption, considering that the total OFD stays stable in both regions. In sectoral terms,
there is a reduction in the consumption of several products whose production embodies a large share of international inputs (e.g.
fuel), that are almost exclusively imported (e.g. cars). The estimated contractions are offset by the demand expansion of other kinds
of consumption, in particular commodities that incorporate a higher share of national value added. Thus, an expansionist effect is
found for most of the industries, with exceptions being the more commuting related ones (such as passenger transport either by
water, rail or road and the manufacture of refined petroleum products). This mostly affects the output of industries which locally
provide non-tradable products or services, notably water collection and treatment, the retail trade, households as employers of
domestic personnel, and food and beverage service activities.
At the regional level, Greater Lisbon is confirmed to be the only region benefiting from the supposed change in the households’ place
of residence. Conversely, the industries that decline the most are located in the Peninsula de Setubal, as the number of residents in
this region decreases. However, this decline is mitigated by the expansion felt in the national economy since it helps to increase the
output of industries that depend mostly on national demand (e.g. electricity production, the manufacture of food products, the
manufacture of pulp and paper products). This partial economic expansion is also observed for the Rest of the Country region. So,
the potential impacts resulting from this scenario show that reducing commuting alone should lead to positive effects on the
economy as a whole. Finally, in addition to the improvement in the economy and employment, this scenario also contributes to a
moderate (but still positive) impact in terms of energy consumption savings and CO 2 emissions, with a 0.7% reduction in national
greenhouse gas emissions, mainly driven by the decrease in the consumption of oil and its derivatives.
However, Scenario B is based on the idea that the commuter sprawl is followed, in terms of production, by economic activity
dispersion. Accordingly, we analyze the impact of firms’ decisions to reallocate their production to the places where commuters live.
This reallocation converts to initial losses in terms of output, since worker productivity falls. This scenario eliminates the estimated
benefits of reducing commuting (in Scenario A) because the overall (national) productivity decreases. This specific scenario favors
economic expansion in the Peninsula de Setúbal and the Rest of the Country, as these regions are the place of residence of a number
of commuters whose place of work is now supposed to be in the municipalities where they live. This occurs at the expense of the loss
in Greater Lisbon’s economic activity. Finally, this scenario anticipates more significant positive results in terms of energy
consumption and CO2 emissions with a 2.7% drop in national greenhouse gas emissions. Indeed, this second scenario clearly highlights
the trade-offs between economic and environmental dimensions associated simultaneously with the end of commuting and the
decentralization of economic activity.
4.3 Changes in real estate rents
Commuting pattern changes imply a modification to the real estate rents paid and received by different economic agents (for either
housing or office space). Accordingly, this model is adjusted to consider the possibility of changes in renting activities. In Scenario A,
where people move, the impact is mainly felt on housing rents. In Scenario B, where firms are relocated, the expected effect is on
commercial buildings and plants. The model is used to simulate 4 sub-scenarios (2 for Scenario A and 2 for Scenario B), where rent
burden for economic agents increases (20% and 50%) in the regions where population and/or economic activity grows. In the case
of Scenario A, the counterpart of this rent change is a reduction of other consumption, such that total household expenditure
propensity is deemed to remain stable. In Scenario B, it is assumed that only firms carry an additional burden in their rent. In this
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specific case, the increase is entirely offset by a reduction in the “gross value added which is not distributed directly to households”
(excluded from the core part of the model displayed in Table 1). The results of those 4 sub-scenarios for Portugal as a whole are
presented in Table 4.
Table 4. Sensitivity Analysis on Real Estate Rent Changes (Scenarios A and B)

Scenario A (Δ)
No Rents Change
20% increase
50% increase
Scenario B (Δ)
No Rents Change
20% increase
50% increase

Output
(106 €)

GVA
(106 €)

Employment
(103 FTE)

1,312
1,184
993

662
615
545

21
19
15

-6,428
-6,397
-6,324

-2,305
-2,285
-2,249

-27
-26
-26

Table 4 shows that, despite the substantial changes in the property rent value, the results broadly confirm the findings in Table 3.
The main reason is that although rents are treated as a cost borne by households or firms, in macroeconomic terms this specific cost
is not a significant burden to the economy as a whole since it constitutes a redistributive effect among economic agents. So, in the
case of Scenario A, an increase in house rents paid by households is dealt with as a net transfer of income between different groups
of households to the benefit of those whose main source of income is real estate rent. This produces a small macroeconomic loss
because (according to our estimates) landlords have a higher propensity to save than households which mainly live from labor (which
is the main net rent paying group). Finally, in the case of Scenario B, the transfer is mainly from industries’ “gross value added which
is not distributed directly to households” to the households which benefit from rents (and in some cases to other industries where
rents are produced as a secondary service). This triggers private consumption and then moderates the negative economic effect on
the national economy that arises in the scenario.

5. CONCLUSIONS
This work sets out an innovative approach to study the complexity of commuting flows and their impacts. Commuting affects regional
and urban economies as much as (or even more than) other interregional economic flows or possible external shocks. Commuting
shapes urban areas and defines their relationships with neighboring regions. It changes households’ consumption patterns and
exacerbates fuel consumption and greenhouse gas emissions. The dialectical relationship between commuting, territorial dimensions
and economic activity raises the importance of the marriage between theoretical urban models and more realistic frameworks that
incorporate (multi-dimensional) interdependencies. Society, academia and people require advances capable of answering at least
some of those difficult but inspiring challenges.
The proposed CSA framework is expected to be a decisive step in that direction. The CSA has been specially designed to assess
changes in workers commuting patterns that affect the regional distribution of labor income, household consumption patterns and
real estate renting activities. This framework opens up new research avenues to assess structural changes in urban structures,
commuting patterns and housing or workplace locations. The integration of a CSA in the mainstream input-output framework allows
the study of a wide range of interactions. Indeed, the CSA goes beyond traditional sectoral interdependencies by modeling the income
generated sprawl throughout the territory, taking into account commuting flows and renting activities. Furthermore, the CSA
framework design has to be incorporated in an MRIO framework to enable its great potential to evaluate multi-dimensional
(economic, social and environmental) effects in different geographical contexts. The LMA CSA illustrates the contribution of
commuting patterns to shaping urban, regional and even national economies. Indeed, if current LMA commuters could live closer to
their workplace, then important savings would emerge in terms of economic, social and environmental (opportunity) costs. The
expected change in households’ consumption structure (including less consumption of products that require a larger proportion of
internationally imported inputs) contributes to an expansion of the national economy. So, for the LMA, the output loss in the suburbs
should be more than offset by the increase in Greater Lisbon output. This is even more relevant as energy consumption and CO 2
emissions should decrease at the same time. On the other hand, if commuting falls because of increased economic activity dispersion,
the expected economic consequences are likely to be globally negative, despite the measurable increase in the suburbs economic
production. Indeed, for the LMA case study, the reduction in economic productivity is greater than the benefits of ending commuting
and leads to a 1.5% loss in national GVA. This scenario highlights the trade-off between economic and environmental effects, since
national greenhouse gas emissions are estimated to fall almost 3%. Finally, the comprehensive analysis of both scenarios indicates
dichotomous conclusions: commuting, in general, induces significant economic, social and environmental costs, and commuting as
one of the many elements arising from the agglomeration phenomenon is undoubtedly linked to processes of increasing productivity
and economic expansion.
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RESUMO
A subida do nível médio do mar (NMM) apresenta-se como um dos efeitos das alterações climáticas, sendo expectável que este se
repercuta no aumento do risco de inundações, cheias e submersão permanente de áreas de baixa altitude localizadas em zonas
costeiras, de que são exemplo as áreas estuarinas. Estas regiões têm a particularidade de corresponderem frequentemente a
territórios que registam elevadas concentrações populacionais e de atividades económicas, infraestruturas e equipamentos. Algo
que coloca novos e complexos desafios às políticas de ordenamento e planeamento do território, nomeadamente no domínio da
efetivação de estratégias de adaptação às alterações climáticas, em geral, e em particular à subida do NMM. Neste contexto, e
atendendo à vulnerabilidade das regiões estuarinas, selecionou-se como estudo de caso o Estuário do Tejo (Portugal), procedendose à análise dos instrumentos de gestão territorial (IGT) com incidência neste território. Uma análise que objetivou a compreensão
da forma como a problemática da adaptação às alterações climáticas – em particular da subida do NMM – é abordada nestes
instrumentos (com enfoque nos IGT de âmbito local, designadamente os planos diretores municipais em eficácia) e, bem assim, a
identificação e análise da natureza das medidas de adaptação propostas. Tendo por base os resultados desta análise, procurou-se
perceber a forma como a problemática da adaptação às alterações climáticas é tratada noutros contextos territoriais no âmbito de
instrumentos de natureza similar, sendo que para o efeito foram analisados casos internacionais passíveis de se constituírem como
boas práticas, nomeadamente no Reino Unido, nos Estados Unidos da América e na África do Sul. A análise da abordagem adotada
nestes casos de estudo e da natureza das medidas propostas servem de enquadramento e suporte à discussão sobre a situação atual
do Estuário do Tejo. Servem ainda de suporte à reflexão em torno de boas práticas internacionais que poderão formalizar linhas de
orientação para o aprofundamento das estratégias de adaptação a nível local e, desta forma, para o aumento da resiliência dos
territórios e comunidades ribeirinhas.
Palavras-chave: Ordenamento do território, Alterações climáticas, Subida do nível médio do mar, Estratégias da adaptação, Estuário
do Tejo

TERRITORIAL PLANNING AND CLIMATE CHANGE: CONSIDERATIONS ABOUT ADAPTATION STRATEGIES AND PRACTICES IN
ESTUARINE AREAS
ABSTRACT
Sea level rise (SLR) is one of the main effects of climate change. It is expected that it will result in an increase in flooding risk and
permanent submersion of the low-lying coastal areas, namely estuarine areas. Such regions often correspond to highly populated
territories, with a high concentration of economic activities, infrastructures and other facilities. This brings new and complex
challenges to spatial planning and management policies, mainly in the field of climate change adaptation strategies, in particular in
what concerns to SLR. In this context, and considering the vulnerability of estuarine regions, the Tagus Estuary (Portugal) was selected
as a case study. For this case, territorial management instruments that covers the waterfronts of estuarine municipalities where
analyzed. An approach that aimed to understand how the problem of adapting to climate change – in particular SLR – is addressed
in these plans (focusing on municipal level territorial planning instruments, in particular, the municipal master plans). Specifically,
regarding the identification and characterization of the proposed adaptation measures. Based on the results of this analysis, it was
sought to be relevant to understand how the problems of adaptation to climate change are dealt in other territorial contexts within
the scope of similar nature management plans. For that purpose, international cases that could be constituted as good practices
where analyzed. Therefore, the United Kingdom (UK), the United States of America (USA) and South Africa were considered. The
analysis of these case studies and the nature served as a framework and support for the discussion on the current situation of the
Tagus Estuary. This approach also attended to support the reflection on international good practices that can formalize guidelines
for the further development of local adaptation strategies and thus to increase the resilience of coastal communities and territories
in the Tagus Estuary.
Keywords: Territorial planning, Sea level rise, Adaptation strategies, Tagus Estuary

1. INTRODUÇÃO
A subida do nível médio do mar (NMM) apresenta-se como um dos efeitos associados ao fenómeno das alterações climáticas, sendo
expectável que este se repercuta num aumento do risco de inundações, cheias e submersão permanente de áreas de baixa altitude
localizadas em zonas costeiras, nomeadamente nas áreas estuarinas. As especificidades destas áreas traduzem-se em novos e
complexos desafios às políticas de ordenamento e planeamento do território, nomeadamente no domínio da efetivação de
estratégias de adaptação às alterações climáticas, em geral, e em particular à subida do NMM. Como tal, estas políticas – e os
instrumentos – deverão contribuir para o reforço da capacidade adaptativa dos territórios (i.e. a resiliência territorial), assim como
para reduzir os riscos e vulnerabilidades territoriais.
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Neste contexto, e atendendo à particular vulnerabilidade das regiões estuarinas, selecionou-se o Estuário do Tejo como estudo de
caso, procurando-se, num primeiro momento: (i) compreender a forma com os instrumentos de gestão territorial (IGT) com
incidência nas frentes ribeirinhas deste território abordam a problemática da subida do NMM; (ii) identificar e analisar a natureza
das medidas de adaptação preconizadas por estes instrumentos. Para o efeito, foram analisados IGT enquadráveis nos seguintes
âmbitos: âmbito nacional (Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT – e Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Tejo – PGRH Tejo); âmbito regional (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
– PROT-AML); âmbito municipal (Planos Diretores Municipais – PDM – dos municípios ribeirinhos do Estuário Tejo). Num segundo
momento desenvolve-se a análise de três casos internacionais (i.e. Reino Unido, Estados Unidos da América e África do Sul) com o
intuito de identificar boas práticas ao nível da implementação de agendas de adaptação às alterações climáticas (particularmente no
que se refere à subida do NMM e à sua abordagem setorial em matéria de ordenamento do território). Uma análise objetivada na
compreensão da natureza das estratégias de adaptação adotadas em diferentes contextos territoriais, suportada nos instrumentos
de orientação de âmbito nacional e nas agendas de adaptação de âmbito regional/local (pelo que incidindo, naturalmente, em casos
específicos). Com base nos resultados obtidos procede-se, num terceiro momento, à discussão sobre a situação atual do Estuário do
Tejo, assim como à identificação de potenciais linhas de orientação para aprofundamento das estratégias de adaptação a nível local.
Este conjunto de momentos de análise e discussão são antecedidos por uma breve contextualização da problemática do
ordenamento do território e da adaptação às alterações climáticas, conferido particular atenção à subida do NMM.

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
2.1 Contextualização379
O processo de adaptação às alterações climáticas encerra um amplo e complexo conjunto de desafios que exigem respostas
específicas por parte de diferentes setores, ancoradas numa abordagem e intervenção integradas. A adaptação planeada apresentase, por isso, como uma abordagem estratégica que, tendo por base os efeitos das alterações climáticas observados e as suas
projeções, procura minimizar os impactes negativos de tais alterações nos sistemas naturais e urbanizados (Costa e Figueira de Sousa,
2013), assim como potenciar eventuais oportunidades que possam decorrer destas alterações. Acresce que, segundo Santos (2013),
as estratégias de adaptação englobam opções de ecossistema (adaptação baseada no ecossistema), opções tecnológicas (suportadas
por instrumentos de engenharia) e opções sociais e institucionais. Ainda segundo este autor, estas últimas incluem instrumentos
financeiros, políticas de seguros, procedimentos regulatórios, formulação de planos, promoção da participação comunitária e do
envolvimento de parceiros na tomada de decisão (Santos, 2013).
Por sua vez, o relatório “Adaptation Strategies for European Cities” (Ricardo-AEA, 2013), promovido pela Comissão Europeia,
apresenta uma revisão da literatura dos impactes e vulnerabilidades, das estratégias de adaptação em curso e das opções de
adaptação que estão a ser tomadas em várias cidades europeias. Neste âmbito, foram identificadas cerca de 200 opções de adaptação
presentes nas estratégias de adaptação de várias cidades, posteriormente consolidadas em 26 opções de adaptação. No domínio do
ordenamento do território, mais precisamente no que se refere ao planeamento urbano, este documento salienta que há um
enfoque crescente na proteção, modificação e aumento das infraestruturas verdes (e.g. parques e jardins) e azuis, com elevado
potencial para reduzir riscos múltiplos (Ricardo-AEA, 2013). A título de exemplo, refira-se que as infraestruturas verdes aumentam a
capacidade de sequestro do carbono, fazem baixar a temperatura ambiente e aumentam a permeabilidade do solo urbano, sendo
assim adequadas à adaptação a ondas de calor, a episódios de precipitação intensa e a situações de inundação, ao mesmo tempo
que contribuem para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas.
Depreende-se, portanto, que o ordenamento do território detém um papel de grande relevância nas políticas e processos de
adaptação às alterações climáticas. Algo indissociável do facto de os usos do solo e desenvolvimento do território influenciarem a
vulnerabilidade territorial aos efeitos destas alterações (Davidse et al., 2015; Hurlimann e March, 2012). Acresce que, sendo as
alterações climáticas um fenómeno global, os riscos e vulnerabilidades que dele decorrem têm uma incidência territorial específica
(Næss et al. 2005; Fernandes e Neves, 2017). Na perspetiva de Hurlimann e March, a capacidade do ordenamento do território no
processo de adaptação às alterações climáticas envolve os seguintes aspetos: (i) capacidade para atuar sobre, e coordenar, assuntos
de interesse coletivo ou bens públicos; (ii) capacidade para gerir e facilitar a consideração de interesses conflituantes; (iii) capacidade
para pensar e atuar a diferentes escalas espaciais, temporais e de governança; (iv) capacidade para reduzir a incerteza e fornecer
novos mecanismos para lidar com a alteração de circunstâncias; (v) capacidade para se constituir como um repositório de
conhecimento; (vi) é orientado para o futuro e tem o potencial para coordenar as atividades de um vasto conjunto de atores para
atingir benefícios a longo prazo (Hurlimann e March, 2012: 480). Por sua vez, o “Manual para integração das opções de adaptação
nos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal” (AA.VV, 2016), elaborado no âmbito do Projeto ClimAdaPT.Local,
identifica quatro formas de intervenção através do ordenamento do território (a nível local), a saber: estratégia; regulamentar;
operacional; e, de governança territorial.
Especificamente no que se refere às estratégias de adaptação à subida do NMM, é possível diferenciá-las em três tipos de opções
principais enquadráveis no domínio do ordenamento do território: recuo/relocalização, acomodação e proteção. A primeira consiste
num realinhamento da linha de costa através da relocalização de infraestruturas ou da migração dos ecossistemas para o interior, a
fim de tornar aqueles sistemas menos vulneráveis ao risco de inundação, submersão e erosão costeira (Santos, 2013: 44). A
introdução de restrições ao uso do solo ou a criação de zonas tampão são exemplos de medidas menos impactantes utilizadas no
âmbito da relocalização. Por seu turno, a acomodação favorece alterações da atividade humana nas zonas costeiras e a incorporação
de ajustamentos flexíveis nas infraestruturas (Santos, 2013: 44). Tais ajustamentos podem incluir, por exemplo, a construção de
pontes ou estacas, a adaptação dos sistemas de drenagem ou a criação de abrigos para situações de eventos extremos. Por fim, a
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Esta subsecção foi elaborada a partir dos resultados da Dissertação de Mestrado “Os estuários e as alterações climáticas: impactes da subida do nível médio das águas
do mar em Vila Franca de Xira” (2016), desenvolvida pela primeira autora deste artigo.
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proteção consiste no esforço para preservar a linha de costa e continuar a utilizar zonas costeiras vulneráveis, algo concretizável, por
exemplo, através da alimentação de praias, construção de dunas artificiais ou reconstrução de dunas.
2.2 A abordagem dos instrumentos de gestão territorial com incidência nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo
O reconhecimento dos efeitos decorrentes das alterações climáticas tem-se traduzido num recrudescimento da atenção conferida a
este fenómeno. Se, numa fase inicial, os esforços das agendas políticas se concentraram predominante na abordagem da mitigação,
a assunção da inevitabilidade de alguns destes efeitos tem vindo a traduzir-se na adoção de agendas de adaptação a diferentes níveis
(i.e. internacional, nacional, regional e local). A nível europeu, cumpre destacar a “Estratégia da UE para a adaptação às alterações
climáticas” (Comissão Europeia, 2013a). Um documento que veio afirmar a acuidade de adoção de medidas de adaptação, como
também constatar que as zonas costeiras se encontram entre as mais vulneráveis às alterações climáticas. Ademais, este documento
assinala que as zonas urbanas não se apresentam devidamente capacitadas para a adaptação, sendo que estas fragilidades acabam
por se repercutir na sua exposição a fenómenos como as inundações e a subida do NMM. Em articulação com os objetivos
preconizados por esta estratégia, é ainda de assinalar a apresentação de propostas legislativas que visaram a incorporação da
adaptação em diferentes setores/domínios (Comissão Europeia, 2013a). É o caso da proposta de diretiva relativa ao ordenamento
do espaço marítimo e a gestão costeira (Comissão Europeia, 2013b) a qual reiterou que, aquando do estabelecimento das estratégias
de gestão costeira integrada por parte dos Estados-membros, as dimensões da atenuação das alterações climáticas e a adaptação
devem ser consideradas.
Ainda no plano comunitário, é de assinalar a iniciativa “Mayors Adapt”, lançada em 2014. Uma iniciativa que, na esteira do “Pacto
dos Autarcas” (2008), veio promover a adoção de estratégias de adaptação a nível municipal. Para o efeito, assentou num
compromisso voluntário para desenvolver estratégias locais de adaptação ou de integrar medidas de adaptação nos planos
municipais de ordenamento do território (PMOT). Em 2015, a iniciativa “Mayors Adapt” e o “Pacto dos Autarcas” foram integrados,
dando origem ao “Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia”, com os signatários a assumirem vários compromissos, incluindo a
adoção de uma abordagem integrada para a mitigação e adaptação às alterações climáticas.
A nível nacional, a “Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020” (ENAAC) veio salientar, no âmbito do objetivo
“Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais”, a importância da integração “da adaptação às alterações climáticas
nas políticas públicas e sectoriais de maior relevância” (RCM n.º 56/2015, de 30 de julho), destacando precisamente o caso das
políticas de ordenamento do território e os IGT. Acresce que a integração da componente adaptação no ordenamento do território
é assumida como uma das áreas temáticas estratégicas da ENAAC. No mesmo sentido, a “Estratégia Nacional para a Gestão Integrada
da Zona Costeira” (ENGIZC) afirmou “a necessidade de integrar a problemática das alterações climáticas na gestão costeira, de forma
a incorporar medidas e orientações setoriais específicas de adaptação às alterações previsíveis” (RCM n.º 82/2009, de 08 de
setembro). Este documento estratégico preconizou, entre outras orientações e medidas, a introdução nos IGT do conceito de “zona
tampão” no âmbito das normas de contenção da ocupação do território (RCM n.º 82/2009, de 08 de setembro).
No que respeita aos IGT, o PNPOT em eficácia veio reconhecer a necessidade de “avaliar e prevenir os fatores e situações de risco, e
desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos” (Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro). Para o efeito, este
instrumento propôs que a definição das “áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e as medidas de prevenção e
mitigação dos riscos identificados” (Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro) fosse feita em sede de Planos Regionais de Ordenamento
do Território (PROT), de PMOT e de Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT).
Quanto ao PGRH Tejo (2.º Ciclo), a cartografia da vulnerabilidade da zona costeira à subida do NMM apresentada por este plano
demonstra a elevada vulnerabilidade do Estuário do Tejo e suas frentes ribeirinhas (Fernandes e Neves, 2017). Todavia, dada a sua
natureza, não aprofunda “orientações ou medidas específicas destinadas a promover a adaptação destes territórios de interface à
subida do NMM” (Fernandes e Neves, 2017: 102).
No caso do PROT-AML – que abrange o Estuário do Tejo –, verifica-se que este plano foi aprovado em data anterior ao PNPOT. Como
tal, não transpondo as orientações específicas daquele instrumento em relação aos diferentes tipos de riscos (naturais, ambientais e
tecnológicos). Ainda assim, o PROT-AML determina que “as edificações e atividades localizadas em áreas de risco, em especial em
áreas de risco geomorfológico, geotécnico e hídrico devem ser avaliadas no âmbito dos PMOT, no sentido da sua eventual
relocalização e do realojamento dos seus habitantes” (CCDRLVT, 2002: 98).
Incidindo a análise sobre os IGT de âmbito municipal (i.e. PMOT) com incidência nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo, Fernandes
e Neves (2017) apresentaram recentemente um trabalho no qual procederam à análise da abordagem da adaptação às alterações
climáticas – em particular da subida do NMM – nos PDM dos municípios ribeirinhos do Estuário do Tejo (i.e. Oeiras, Lisboa, Loures e
Vila Franca de Xira, na margem norte; Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Almada, na margem sul). Este trabalho permitiu
perceber que: (i) nem todos os PDM em eficácia consideram os efeitos da subida do NMM na delimitação das áreas inundáveis; (ii)
no caso dos PDM que consideram os efeitos da subida do NMM ao nível das inundações/galgamentos nas frentes ribeirinhas, são
adotadas abordagens e metodologias distintas para a sua delimitação; (iii) as medidas propostas pelos PDM para as áreas inundáveis
estabelecem, essencialmente, disposições de natureza regulamentar que visam condicionar a ocupação destas áreas (Fernandes e
Neves, 2017). Ainda de acordo com estes autores, tais instrumentos não aprofundam disposições que visem a transposição de
orientações apostadas na adoção de estratégias de adaptação em áreas vulneráveis à subida do NMM e que se encontrem ocupadas
com instalações de diferentes tipos.
Importa ainda referir que do conjunto de municípios ribeirinhos do Estuário do Tejo, três desenvolveram estratégias municipais de
adaptação às alterações climáticas (EMAAC): Lisboa, Barreiro e Almada380. No caso de Lisboa, este documento foi aprovado pela
Câmara Municipal em março de 2017, estabelecendo como visão estratégica “Cidade resiliente às Alterações Climáticas: preparada
para o futuro, adaptada no presente” (Câmara Municipal de Lisboa, 2017: 23), suportada em três eixos. A integração das
preocupações com as alterações climáticas nos instrumentos de planeamento territorial é considerada no “Eixo A – Adaptar a cidade
380

No caso da “Estratégia Local para as Alterações Climáticas no Município de Almada” (Agência Municipal de Energia de Almada, 2007), o Programa de Ação Local centrase na implementação de políticas e medidas de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), pelo que não contemplando medidas de adaptação à subida do
NMM.
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às alterações climáticas: fruir a água e preparar o território para o calor”, no âmbito do qual se destacam as seguintes linhas
programáticas: A3 (Redesenhar a paisagem e potenciar o ciclo da água) e A6 (Assegurar a resiliência do subsistema frente ribeirinha).
Por sua vez, no “Eixo B – Promover uma gestão inteligente e integrada para uma cidade mais resiliente”, e em face do objeto do
presente trabalho, evidenciam-se ainda as linhas programáticas B3 (Reforçar a presença da infraestrutura verde nos tecidos urbanos
mais densamente construídos), B5 (Otimizar a gestão urbana para "fruir a água") e B6 (Promover a reabilitação urbana como
instrumento de resiliência). Finalmente, quanto às orientações para integração da adaptação no planeamento e na gestão, a EMAAC
procede à identificação e indicação das formas de integração das opções de adaptação aplicáveis aos IGT de âmbito municipal. Neste
âmbito, é considerado que a transposição destas opções deverá ocorrer à medida que os PMOT vão tramitando (Câmara Municipal
de Lisboa, 2017: 132). De referir ainda que, no contexto da articulação com os IGT de âmbito nacional, regional e intermunicipal, é
entendido que as orientações referentes à adaptação devem seguir uma lógica “de cima para baixo” (Câmara Municipal de Lisboa,
2017: 132).
No caso do Barreiro, a EMAAC estabelece como visão estratégica “Desenvolvimento de um município consciente e resiliente aos
efeitos das alterações climáticas, incorporando na gestão municipal mecanismos de regulação e ação permanente, permitindo gerar
uma consciência coletiva relativamente ao impacto das novas dinâmicas climáticas” (Câmara Municipal do Barreiro, 2016: 11). No
plano das opções de adaptação, o ordenamento do território foi considerado um dos setores-chave, integrando diversas opções de
adaptação, como por exemplo: sistemas de proteção costeira como prevenção ao progressivo aumento do NMM; estudo do impacte
da projeção de subida do NMM; prevenção de cheias na Bacia da Ribeira da Coina. Relativamente às orientações para integração da
adaptação no planeamento e na gestão, a metodologia seguida foi semelhante à adotada no caso de Lisboa, procedendo a EMAAC à
identificação e indicação das formas de integração das opções de adaptação aplicáveis aos IGT de âmbito municipal. Como exemplo,
refira-se que no caso da opção relativa aos sistemas de proteção costeira como prevenção ao progressivo aumento do NMM, é
proposto que esta seja considerada no PDM e no “Plano de Urbanização para o Território da Quimiparque e Áreas Envolventes”
através das seguintes formas de integração: prever no Relatório como opção estratégica no âmbito das alterações climáticas e prever
no Relatório Ambiental como opção para minimizar efeitos negativos no ambiente (Câmara Municipal do Barreiro, 2016: 65-66).

3. ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: ESTUDOS DE CASO
3.1 O caso do Reino Unido
O Reino Unido foi um dos pioneiros na adoção de uma agenda para a adaptação às alterações climáticas. A ocorrência de eventos
extremos com maior incidência na última década impulsionou a elaboração de uma estratégia nacional de adaptação às alterações
climáticas, que procurou enquadrar diversas iniciativas em implementação há mais de uma década. É disso exemplo a elaboração do
“UK Climate Impacts Programme” (1997), que objetivou a coordenação da investigação sobre os impactes das alterações climáticas
no país. Posteriormente, foi aprovado o “UK Climate Change Programme” (2000) que definiu políticas e prioridades de adaptação.
Ainda em 2000, assistiu-se ao lançamento da Declaração de Nottingham, que incentivou a criação de planos de ação, bem como a
adoção de medidas de adaptação às alterações climáticas a nível local. Em 2008 foi ainda adotada a “Climate Change Bill”, que
estabeleceu um quadro de medidas de natureza legislativa e que requeria do Governo o desenvolvimento de um programa de
medidas no domínio das alterações climáticas (Costa, 2013).
Noutra perspetiva, o crescente risco da subida do NMM tem conduzido à adoção de orientações relativas ao risco de inundação.
Neste sentido, em 2009 foi estabelecida regulamentação específica para o risco de inundação, sendo que nos anos seguintes foram
criados planos destinados a encorajar uma abordagem global e sustentável à gestão dos riscos de inundação. Posteriormente, em
2011, foi aprovada uma estratégia de longo prazo com vista ao planeamento e gestão das áreas de alto risco de inundação e erosão
costeira. No caso de Inglaterra, o documento “The National Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy” (DEFRA, 2011)
identificou a gestão do risco de inundações e erosão costeira como uma das suas prioridades, apresentando propostas de medidas
de gestão de risco, distribuição de responsabilidades, financiamento futuro e identificação de necessidades de informação de apoio.
Ao mesmo tempo, foi ainda criado o “International Climate Fund” do Reino Unido para apoiar financeiramente a implementação de
medidas de mitigação e adaptação.
Neste contexto, o “The National Adaptation Programme” (HM Governament, 2013) veio, entretanto, estabelecer como primeiro
objetivo “to work with individuals, communities and organisations to reduce the threat of flooding and coastal erosion, including that
resulting from climate change, by understanding the risks of flooding and coastal erosion, working together to put in place long-term
plans to manage these risks and making sure that other plans take account of them” (HM Government, 2013: 17).
Esta aposta na definição de uma agenda efetiva para a mitigação e adaptação por parte do Reino Unido deve ainda ser perspetivada
no contexto da vulnerabilidade do seu território às alterações climáticas e, em particular, aos fenómenos de cheias e inundações de
origem marítima e fluvial. Note-se que, acordo com o “5.º Relatório do IPCC” (IPCC, 2015), o Reino Unido – a par da Irlanda e Europa
Central do Sul –, será em 2080 particularmente afetado por fenómenos desta natureza.
Com efeito, também a nível local têm vindo a ser implementadas agendas de adaptação. É o caso de Londres, onde tem sido conferida
particular atenção à antecipação dos efeitos decorrentes da subida do NMM, tendo esta cidade promovido a elaboração de uma
estratégia de adaptação a longo prazo. Este documento (elaborado em 2007 e atualizado em 2010) assume como objetivo principal
“to ensure that the City’s assets, services and infrastructure continue to function appropriately in the face of climate change” (City
of London, 2010: 1). A gestão do risco de inundação, a gestão dos recursos hídricos e a gestão dos riscos relacionados com o
aquecimento e com a poluição do ar contam-se entre as questões-problema sobre as quais esta estratégia se debruça.
Especificamente no que se refere às cheias e inundações, o documento “Rising to the Challenge - The City of London Climate Change
Adaptation Strategy” (City of London, 2010) reconhece que as alterações climáticas tenderão a repercutir-se num aumento do risco
da sua ocorrência. Como tal, na sequência das ações implementadas a partir de 2007, preconiza um conjunto de medidas ao nível da
investigação e monitorização, ao nível político e ao nível das ações práticas. Entre as medidas adotadas destaca-se as seguintes:
encorajar os agentes a relocalizar equipamentos de TI (Tecnologias da Informação) sensíveis a inundações para áreas com baixo risco
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de inundação; assegurar que os sistemas de drenagem nos novos empreendimentos tenham capacidade para lidar com eventos de
precipitação intensa expectáveis no seu período de vida útil e considerando os efeitos das alterações climáticas.
Importa ainda salientar que o problema do agravamento do risco de cheias e inundações esteve igualmente na base do lançamento
do Projeto “Thames Estuary 2010”, no âmbito do qual foi recentemente apresentado o “Thames Estuary 2100 (TE2100) Plan”
(Environment Agency, 2015) que estabelece um conjunto de recomendações para a gestão do risco de cheias e inundações no
Estuário do Tamisa (incluindo Londres) num horizonte de muito longo prazo.
3.2 O caso dos EUA
No caso dos Estados Unidos da América (EUA), o processo de adaptação às alterações climáticas foi negligenciado durante um período
relativamente longo (National Research Council, 2010), sendo este aspeto indissociável de uma multiplicidade fatores (e.g. de
natureza política, de natureza institucional, de natureza financeira). Não obstante, as evidências do fenómeno das alterações
climáticas e dos efeitos que lhe estão associados, acabou por conduzir à adoção de agendas de adaptação a diferentes níveis.
É disso exemplo a cidade de Nova Iorque que, desde 2006, tem vindo a implementar uma estratégia de adaptação que confere
particular atenção ao envolvimento e participação de diversos agentes, estabelecendo para o efeito vários mecanismos de
participação (National Research Council, 2010; Costa et al., 2013), com destaque para: (i) o processo de participação subjacente ao
“PlaNYC”; (ii) a constituição da “Climate Change Adaptation Task Force”; (iii) a constituição do “Policy Working Group” (National
Research Council, 2010).
Relativamente ao “PlaNYC”, este consubstancia um plano de longo prazo para o reforço da resiliência e promoção da sustentabilidade
da cidade de Nova Iorque, incluindo a dimensão relativa à adaptação aos desafios das alterações climáticas. No âmbito do processo
de elaboração deste documento foram auscultados os cidadãos, líderes comunitários e outros representantes, assim como analisadas
milhares de sugestões recebidas (The City of New York, 2007). Tendo por base estes contributos, foram definidas 10 metas a atingir
no horizonte de 2030 e que viriam a ser a base do documento em apreço, no âmbito do qual as alterações climáticas foram
consideradas a maior ameaça para a sustentabilidade de Nova Iorque. As metas referidas foram organizadas em três áreas de
intervenção (i.e. crescimento, infraestruturas e ambiente) e em seis dimensões de planeamento, a saber: terra, água, transportes,
energia, ar e alterações climáticas (National Research Council, 2010).
No que diz respeito ao “Climate Change Adaptation Task Force”, este consubstancia outra medida participativa implementada, no
qual foram envolvidos diversos stakeholders ligados ao setor público e privado, organizados em diferentes Working Groups que
compreendem as seguintes áreas: comunicações, energia, transporte, água e resíduos.
Tal como referido anteriormente, foi ainda criado um “Policy Working Group” com um duplo objetivo. Por um lado, a revisão de
códigos, regras e regulamentos que impendem sobre as infraestruturas da cidade. Por outro lado, a identificação de lacunas ou
necessidades de criação de novos instrumentos desta natureza, tendo em vista uma maior adequação aos desafios decorrentes das
alterações climáticas. Para o efeito suportando-se em cenários de alterações climáticas desenvolvidos com o apoio da Rockefeller
Foundation e do “NPCC – New York Panel on Climate Change” (National Research Council, 2010). Este último consistindo numa
estrutura criada com os objetivos de aconselhar o Mayor e a “New York City Climate Change Adaptation Task Force”.
É ainda de salientar que a metodologia seguida pelos Working Groups assentou em três ferramentas de identificação e análise de
opções de adaptação às alterações climáticas: (i) Infrastructure questionnaires, que consiste na elaboração de questionários
específicos direcionados a cada setor, que permite inventariar as infraestruturas em risco em virtude dos efeitos das alterações
climáticas; (ii) Risk matrix, uma ferramenta que permite categorizar a lista de infraestruturas em risco com base na probabilidade do
impacto e magnitude da consequência; (iii) Strategy framework, uma ferramenta de apoio aos stakeholders para o desenvolvimento
e priorização de estratégias de adaptação com base em diversos fatores (e.g. eficiência, custos, tempo, viabilidade e benefícios
conjuntos). Esta metodologia foi então a base para o desenvolvimento dos planos de ação para as alterações climáticas em Nova
Iorque (National Research Council, 2010).
Mais recentemente, o furacão Sandy (outubro de 2012), veio dar maior ênfase à necessidade de implementação destes planos de
ação, sobretudo atendendo a que os cenários apontam para um agravamento deste tipo de situações (Costa et al., 2013). Como
resposta, foram desenvolvidas novas projeções sobre as alterações climáticas e os riscos associados (NPCC, 2013), tendo sido ainda
apresentado o plano “A Stronger, More Resilient New York” (The City of New York, 2013), enquadrado pelo PlaNYC (entretanto
revisto em 2011). Uma das áreas de intervenção consideradas incidiu no reforço das defesas costeiras (contemplando 37 medidas),
em particular em áreas que apresentem maior vulnerabilidade, de forma a reduzir os impactes das inundações. A implementação
deste tipo de medidas tem, no entanto, elevados custos associados, sendo necessário o envolvimento de estruturas dos diferentes
níveis de administração local, bem como a participação de diversos stakeholders dos setores público e privado. Não apenas para
assegurar os recursos financeiros necessários à concretização das medidas propostas, mas também para garantir que as medidas
implementadas são as mais adequadas e eficazes atendendo às especificidades dos diferentes territórios.
3.3 O caso de África do Sul
Em África do Sul, a gestão integrada de zonas costeiras tem na sua base o “National Environmental Management: Integrated Coastal
Management Act (Act No. 24 of 2008)” (ICM Act), posteriormente alterado pelo “Act No. 36 of 2014”, e que está estruturado de
acordo com as diretrizes do “National Environmental Management Act (Act No. 107 of 1998)” (NEMA). O ICM Act procura estabelecer
um sistema de gestão integrada de zonas costeiras e estuarinas (GIZC), determinando normas, padrões e políticas que visam
promover a conservação dos ambientes costeiros, preconizando a preservação dos atributos naturais das paisagens costeiras e
marinhas. Pretende ainda assegurar um desenvolvimento e uso adequado e sustentável destas áreas do ponto de vista económicosocial (Act No. 24 of 2008).
De forma a garantir uma gestão integrada da zona costeira, o ICM Act assenta em cinco grandes objetivos: (i) a determinação da zona
costeira nacional, evitando assim equívocos quanto à sua área de abrangência; (ii) a promoção da coordenação para a gestão
integrada da zona costeira, de modo a que todas as entidades envolvidas não tenham dúvidas sobre o papel que desempenham na
GIZC; (iii) a preservação, proteção, extensão e melhoria da qualidade dos espaços públicos costeiros, para que também as gerações
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futuras possam vir a beneficiar dos mesmos; (iv) garantia de um acesso equitativo às oportunidades e benefícios que os espaços
públicos costeiros proporcionam, onde em circunstância alguma este possa vir a ser restringido; (v) cumprimento das obrigações do
país em termos de legislação internacional aplicada à gestão costeira e marítima (Act No. 24 of 2008; Celliers et al., 2009).
Deste modo, o ICM Act estabelece uma faixa de proteção costeira (Coastal Protection Zone) que compreende uma área terrestre
medida a partir da linha máxima de preia-mar, com uma extensão de 100 metros em áreas urbanas e de 1000 metros em áreas rurais.
Esta faixa pretende, entre outros aspetos, proteger as populações, bens e atividades económicas do risco ou suscetibilidade inerente
às ameaças associadas aos processos dinâmicos costeiros, como a erosão causada pelo vento e ondulação, as tempestades costeiras
e outros eventos climáticos extremos, as cheias e a subida do NMM (Act No. 24 of 2008).
Para além desta faixa, o ICM Act prevê que sejam estabelecidas outras faixas de proteção costeiras, inicialmente denominadas por
Setback Lines e, entretanto, designadas por Coastal [Setback] Management Lines (Act No. 36 of 2014). Contrariamente às faixas de
proteção costeira, cuja delimitação é estabelecida por um critério fixo de natureza quantitativa, estas últimas caracterizam-se por
serem linhas dinâmicas e que podem ser estabelecidas por diversos motivos. Como tal, podendo coexistir várias linhas numa dada
área. Por exemplo, para uma mesma área, uma Setback Line pode regular a altura máxima do edificado, enquanto outra pode estar
relacionada com avanço da erosão costeira para uma dada escala temporal (ou outro risco que possa causar perigo ou ameaçar vidas
humanas). Assim, as Setback Lines apresentam-se como uma importante ferramenta para a GIZC, cujo objetivo se prende com a
proteção e preservação das zonas costeiras (Celliers et al., 2009). Note-se ainda que as Setback Lines são implementadas ao nível da
província (escala regional). No entanto, o estabelecimento destas linhas requer que os municípios e demais partes interessadas ou
abrangidas por essa linha sejam previamente consultados. Ou seja, poderão ter influência na decisão final sobre a delimitação da
linha, logo, valorizando o sentido de governança e a participação pública nos processos de decisão (Celliers et al., 2009).
No que se refere à gestão de zonas estuarinas, esta é feita através dos “Estuarine Management Plans” (EMP). Estes planos têm que
estar alinhados e em concordância com as diretrizes dos instrumentos de planeamento do território que lhe estão associados,
nomeadamente com o “National Estuarine Management Protocol (NEMP)” (Act No. 24 of 2008 – National Estuarine Management
Protocol). Por sua vez, este último instrumento deve respeitar o ICM Act, que estabelece aquilo que deve obrigatoriamente ser feito
e o que poderá ou não constar nos EMP (Celliers et al., 2009; Act No. 24 of 2008; Act No. 36 of 2014).
Um aspeto relevante relativamente a estes instrumentos de planeamento, que acabou por se verificar no caso do EMP do Rio Breede
e noutros casos (e.g. Olifants e Swartkops), prende-se com a participação e envolvimento dos stakeholders (públicos e privados) nos
processos de decisão. De salientar ainda a boa prática respeitante ao facto de os EMP integrarem plantas de zonamento, que
delimitam as Coastal Protection Zones, as Setback Lines e ainda as Special Management Areas previstas no ICM Act (Act No. 24 of
2008; Anchor Environmental, 2010; Enviro-Fish Africa, 2011; Act No. 36 of 2014; Western Cape Government, 2016).

4. ESTUÁRIO DO TEJO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE ADAPTAÇÃO A NÍVEL LOCAL
A análise dos IGT, de diferentes âmbitos (i.e. nacional, regional e municipal), que contemplam ou incidem sobre as frentes ribeirinhas
do Estuário do Tejo, coloca em evidência um conjunto de aspetos relacionados com as estratégias e práticas de adaptação às
alterações climáticas sobre os quais releva atentar.
Um primeiro aspeto está relacionado com o reconhecimento da importância do papel da integração da adaptação nas políticas de
ordenamento e seus instrumentos, com destaque para a escala local. A análise dos PDM dos municípios ribeirinhos permitiu, porém,
perceber que apenas uma parte dos planos em eficácia considera os efeitos da subida do NMM na delimitação das áreas suscetíveis
ao risco de inundação, acrescendo que as metodologias utilizadas para delimitação destas áreas são díspares (Fernandes e Neves,
2017). Algo que coloca em evidência a oportunidade de uma avaliação do risco de inundação a longo prazo (integrando os efeitos da
subida do NMM) para o cômputo do Estuário do Tejo, passível de se traduzir na determinação de uma “zona tampão” (tal como
preconizada pela ENGIZC) a adotar pelos PMOT. Note-se, a este respeito, que os trabalhos de preparação do “Plano de Ordenamento
do Estuário do Tejo” (POET), um Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) ainda não aprovado, incluíram a avaliação dos
riscos de inundação para toda a orla estuarina, incluindo dois cenários de subida do NMM (um considerando uma subida de cerca de
0,50 m e outro de cerca de 0,80 m) (DHV, 2011). Atendendo à natureza deste instrumento, importa equacionar a possibilidade de o
mesmo assumir a delimitação da área inundável para o Estuário do Tejo (incluindo os efeitos da subida do NMM), a transpor
gradualmente para os PMOT à medida que os mesmos sejam revistos. Uma abordagem passível de garantir o rigor e uniformidade
da abordagem metodológica, com os subsequentes ganhos em matéria de resiliência aos efeitos da subida do NMM. O caso de
Londres e do Estuário do Tamisa (Reino Unido), com o projeto “Thames Estuary 2010” e com o “Thames Estuary 2100 (TE2100) Plan”,
coloca precisamente em evidência a importância de adoção de uma abordagem territorialmente integrada, suportada numa visão
de longo prazo, enquanto instrumento de suporte ao processo de adaptação à subida do NMM. Por sua vez, o caso de África do Sul
faz relevar a importância de delimitação de “zonas tampão” (Setback Lines) a nível regional, embora com participação ativa dos
municípios envolvidos e das demais partes interessadas.
Um segundo aspeto relacionado com as estratégias e práticas de adaptação às alterações climáticas prende-se com o facto de os
PDM que consideram os efeitos da subida do NMM na determinação das áreas de risco, acabarem por se centrar no estabelecimento
de disposições de natureza regulamentar que visam condicionar a ocupação destas áreas. Neste âmbito, considera-se relevante o
aprofundamento de abordagens estratégicas à problemática da adaptação às alterações climáticas no domínio do ordenamento do
território, que contemplem medidas de diferentes naturezas, a diferentes escalas temporais, espaciais e de governança. Como se viu
anteriormente, o documento “Rising to the Challenge - The City of London Climate Change Adaptation Strategy” constitui um exemplo
desta abordagem, ao preconizar medidas aos níveis da investigação e monitorização, político e das ações práticas.
Um terceiro, e último, aspeto envolve o processo de participação pública, relevando reter a boa prática consubstanciada pelo caso
de Nova Iorque, com a implementação de um mecanismo de participação compósito, envolvendo ativamente e, de forma sistemática,
cidadãos, académicos, especialistas e partes interessadas (públicas e privadas).
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ABSTRACT
Dans les pays africains en général et au Togo en particulier les villes s'étendent à une vitesse sans précédent ces dernières années.
C'est le cas de la ville de Lomé, capitale du Togo qui connaît une croissance annuelle de plus de 4%. Une telle croissance, soutenue
par les effets des changements climatiques n'est pas sans effet sur les formations végétales et sur la biodiversité. Lomé n’en fait pas
l’exception. Capitale du Togo, Lomé est située au bord de l’océan atlantique entre 01° 14’ et 1°32’de longitude Est et entre 06° 9’et
6°27’ de latitude Nord, dans le Golfe de Guinée, à l’extrême Sud-Ouest du territoire national. La frontière ghanéo-togolaise constitue
sa limite occidentale de fait. A sa création, la Commune de Lomé était coincée entre la lagune au Nord, l’Océan Atlantique au Sud, le
village de Bè à l’Est et la frontière d’Aflao (Ghana) à l’Ouest. Aujourd’hui, elle a connu une extension remarquable. Elle s’étale sur
une superficie de 333 km² dont 30 km² de zone lagunaire. Selon la subdivision écologique de ERN (1979), la zone V correspond à la
côte, mais jouit en revanche d’un climat sub‐équatorial. En plus des nombreux îlots de forêts semi‐décidues disséminés dans cette
zone, on y note des formations azonales des dépressions lagunaires qui occupent une place importante. Il s’agit des mangroves et
des formations associées. Dans ces zones humides, les plans d’eau sont couverts de végétation d’hydrophytes parmi lesquels, certains
sont flottants, d’autres immergés. Les formations anthropophiles sont constituées de cocoteraies, de palmeraies et des champs de
cultures annuelles ou bisannuelles. On observe également dans la ville de Lomé une végétation artificielle sous forme de bouquet
autour des places publiques, linéaires le long de quelques artères et éparses dans les cours ou devant les habitations. Cette végétation
est essentiellement constituée des espèces reboisées. C’est dans ce cadre physique ouvert sur l’Océan Atlantique que se sont
fortement installés des hommes qui exercent des activités économiques, sociales et culturelles diverses et concentrées qui
concourent à la dégradation des écosystèmes naturels. Avec l’extension de plus en plus rapide de la ville de Lomé on assiste donc à
une dégradation sans précédent des formations végétales et de la biodiversité. Il s’avère donc indispensable de mener des actions
de préservation des formations végétales et de la biodiversité en vue de faire de la capitale togolaise une ville verte.
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RESUMO
Os países Europeus, e Portugal em particular, têm assistido a alterações significativas nas suas populações que se têm, grosso modo,
pautado por um aumento progressivo da esperança média de vida e baixas taxas de natalidade. Este processo, para além de ter
levado a uma estagnação da população a nível nacional, tem levado a uma transformação da estrutura etária, traduzindo-se num
aumento da população nos grupos etários mais velhos e numa redução nos grupos etários mais jovens. Acresce que em muitas
regiões, ou locais, se têm já verificado declínios demográficos acentuados. Apesar da ampla discussão e reflexão que este tema tem
merecido do ponto de vista mediático e científico, tal não tem tido correspondência nas políticas públicas locais. Como notam
diversos autores, o nosso entendimento de planeamento está intimamente ligado à ideia de crescimento demográfico e económico,
ao qual se procura dar resposta através da urbanização e da disponibilização de equipamentos e infraestruturas, existindo uma
relutância em assumir o decréscimo como um processo definitivo ou prolongado. Assim, o declínio demográfico coloca desafios
significativos, não só pelas suas características intrínsecas, mas também pelas limitações dos próprios instrumentos de planeamento.
O presente artigo enfatiza esta questão à luz do planeamento de equipamentos escolares à escala local. Neste sentido são analisadas
as cartas educativas de vários municípios, procurando-se perceber a forma como encaram, e perspetivam, a evolução da população.
É dado um enfoque particular às projeções da população estudantil, os métodos que utilizam e a forma como estas projeções
correspondem, ou não, à evolução efetiva do número de alunos nos municípios em análise. Procura-se, ainda, percebe de que forma
as propostas estratégicas sobre a configuração da rede escolar se adequam à contração da população estudantil já em curso, ou
expectável nas próximas décadas.
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