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Sumário executivo 

 Portugal vem manifestando há demasiado tempo dificuldades no domínio da competitivi-

dade com evidente prejuízo para os níveis de rendimento e coesão entre os seus cidadãos. Esta 

publicação visa contribuir para o debate na sociedade sobre o que é desejável e exequível fazer 

para que a economia cresça sustentadamente e os Portugueses se sintam mais felizes qualquer que 

seja o local em que residam. Debruça-se sobre as alavancas do crescimento e do desenvolvimento 

económicos e concentra-se na análise da eficácia das políticas públicas para promoverem estes 

objetivos. Faz uso de princípios de análise económica, evidência empírica sobre determinantes do 

crescimento e do desenvolvimento e comparação internacional de políticas para o crescimento e 

o desenvolvimento dos territórios. 

1. A atividade económica não acontece sem espaço. Cada território é único no sentido de 

ser identificado pelas características intrínsecas nele presentes, como o número de consumidores 

e empresas residentes, os níveis de educação e formação profissional da força de trabalho, o grau 

de exposição socioeconómica ao exterior, a densidade das cadeias de valor, a qualidade do acesso 

a serviços públicos, a espessura institucional, a governança das organizações residentes, a capaci-

dade dos agentes económicos para trabalharem em rede (tanto dentro como fora do território de 

origem), já para não falar em atributos físicos como o relevo, a distância aos grandes centros de 

produção e consumo, e o clima. Esta diversidade não é neutra para a atividade económica nem 

para a localização de empregos e consumidores. De igual modo, o resultado da atividade econó-

mica também não é neutro para os territórios, para a capacidade de cada um ser competitivo e 

atraente para os fatores de produção, consumo, poupança e investimento. Torna-se assim óbvio 

não fazer sentido discutir os determinantes do crescimento ou do desenvolvimento e o papel 

eventual do Estado sobre os mesmos sem a consideração explícita da dimensão territorial. 

2. Cerca de 54% do crescimento do PIB português é explicado pelo desempenho económico 

das regiões NUTS II com PIB inferior à média nacional. Indo a uma desagregação territorial mais 

fina, as grandes áreas metropolitanas, que constituem 2,4% do total de territórios de nível 3 no 

conjunto da OCDE, apenas explicam 27% do crescimento do PIB da OCDE. Esta evidência deve levar 

ao reconhecimento de que todos os territórios, por mais pequenos e menos prósperos que 

sejam, têm uma contribuição a dar para o bem-estar nacional e que é um erro apostar unica-

mente na capacidade das regiões mais dinâmicas para melhorar o desempenho agregado. 

 Das estatísticas sobre desenvolvimento regional à escala NUTS III, resultam as seguintes 

mensagens. Primeira, Portugal é mais desigual em indicadores de competitividade do que de 

coesão. O desvio-padrão da distribuição constituída pela média dos primeiros excede o da se-

gunda em 22%. Apenas cinco regiões, num total de 30, surgem mais competitivas do que a média 

nacional, todas junto ao litoral: por ordem decrescente, Grande Lisboa, Grande Porto, Baixo Vouga, 

Ave e Entre Douro e Vouga. Já quanto à coesão, 16 regiões superam o desempenho nacional. O 

espaço mais coeso está na faixa central do Continente. A segunda mensagem é a de que o mapa 

da qualidade ambiental se assemelha à imagem negativa do da competitividade. O respetivo 

coeficiente de correlação é negativo (-0,6) e os territórios com melhor ambiente estão primordial-

mente localizados na faixa oriental: Serra da Estrela, Alto Alentejo, Beira Interior Norte, Pinhal Inte-

rior Sul e Cova da Beira lideram a lista. Apenas dez regiões têm desempenho ambiental abaixo da 

média nacional. A terceira mensagem advém da evolução observada nos últimos 40 anos: i) 
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quase todas as regiões progrediram em termos absolutos nas dimensões coesão e qualidade am-

biental; ii) as diferenças inter-regionais nestas dimensões têm vindo a diminuir; iii) é na dimensão 

competitividade que o progresso absoluto tem sido menos vincado e é cada vez mais assimétrico. 

3. São recenseadas no artigo as explicações da ciência económica para a diversidade inter-

regional de níveis de crescimento e desenvolvimento, bem como para as trajetórias de cada região 

nestes processos. São assim recordados os contributos: i) do pensamento neoclássico, assente no 

papel dos fatores de produção primários trabalho e capital; ii) de correntes keynesianas assentes 

no papel da procura externa, da produtividade no sector dos bens exportáveis e de elementos de 

auto-acumulação do crescimento regional; iii) das externalidades de aglomeração e rede e dos 

custos de transporte; iv) da escola dos polos, sobre interações negativas e positivas entre o desem-

penho de centros e periferias; v) da incorporação de conhecimento nos fatores trabalho e capital; 

vi) da nova economia geográfica; vii) dos fatores intangíveis de desenvolvimento. Desta digressão 

pelas teorias do desenvolvimento económico relevantes para economias maduras, são extraídas as 

seguintes conclusões: 

 o bem-estar de quem vive em determinado lugar é o resultado de uma interação complexa 

entre fatores intrínsecos ao local e fatores a ele exógenos, fatores que vão muito além 

dos tradicionais “stocks” de trabalho e capital nas análises macroeconómicas do lado da 

oferta; 

 “onde estão” (dotação) e “para onde vão” (mobilidade no espaço, acumulação no tempo) 

os recursos são questões muito importantes; 

 o funcionamento espontâneo dos mercados gera resultados contraditórios. Não assegura 

necessariamente o progresso duradouro de nenhum território nem, ao contrário do que os 

neoclássicos acreditavam, uma tendência de longo prazo para a convergência real. Dito de 

outro modo, o mercado pode falhar na provisão de desenvolvimento sustentável. 

4. Expressas estas conclusões, delas não se pode inferir que o Estado fará necessariamente 

melhor ou que, intervindo sobre os fatores de desenvolvimento, não haja falhas nessa intervenção. 

Dos estudos empíricos e de comparação internacional, resultam recomendações claras para a 

formulação de políticas de desenvolvimento regional. Em linha com a natureza multidimensio-

nal tanto das causas do crescimento económico como das do desenvolvimento económico, a abor-

dagem política deve ser transversal em vez de sectorializada, privilegiando: 

 a concentração nas causas que, em cada região, se revelarem mais promissoras para 

promover o crescimento a par da indispensável coesão territorial e social, apostando 

no aproveitamento da capacidade de todas as regiões, independentemente do seu nível 

de desenvolvimento, contribuírem para o crescimento económico nacional; 

 a aposta na diferenciação geográfica, através de instrumentos de política territorialmente 

personalizados e baseados nos lugares; 

 conjuntos articulados de políticas em vez de medidas avulsas, orientados para a substi-

tuição de 

o abordagens sectorialmente separadas e independentes umas das outras por solu-

ções integradas e multissectoriais, o que requer boas soluções de governança ho-

rizontais e verticais, abertas à participação dos parceiros do desenvolvimento 

nas regiões, desde a fase de planeamento estratégico e de identificação de priori-

dades; 
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o políticas concebidas e executadas de cima-para-baixo e de modo tendencialmente 

uniformizado por soluções de governança vertical partilhadas e sensíveis ao con-

texto dos lugares. 

 transferências financeiras norteadas para o desempenho, transferências que induzam com-

portamentos orientados para a melhoria da competitividade territorial, em vez de subsídios 

independentes dos resultados e baseados em assimetrias inter-regionais; 

5. A abordagem acima recomendada para estruturar a resposta do sector público aos desafios 

do crescimento e do desenvolvimento depara-se em Portugal com um conjunto vasto de obstácu-

los de natureza institucional que o artigo elenca justificadamente. 

 dificuldades dos cidadãos em geral e dos políticos em particular na compreensão das cau-

sas de problemas transversais, como são o crescimento e o desenvolvimento; 

 desadequação natural da estrutura do Governo e da administração pública para lidar com 

problemas que requerem respostas sectorialmente integradas; 

 desarticulação territorial das políticas públicas; 

 facilidade com que as estratégias são esquecidas quando as políticas começam a ser exe-

cutadas; 

 equívocos generalizados sobre a utilização de fundos estruturais e a política de desenvol-

vimento regional; 

 hábitos de “rent-seeking” na sociedade; 

 défice de representatividade política dos territórios de menor densidade populacional e 

económica; 

 défice de confiança entre agentes económicos que mina a disponibilidade de pessoas, em-

presas e entidades públicas para alinharem em estratégias cooperativas; 

 equívoco entre aspirações de elites nas regiões NUTS II e o estatuto das comissões de co-

ordenação e desenvolvimento regional; 

 insuficiências demonstradas na resposta aos desafios demográficos e de povoamento dos 

territórios. 

6. As barreiras podem ser muitas mas não são uma inevitabilidade nem obstáculos intranspo-

níveis. É possível diminuir significativamente o seu poder de bloqueio. Com este propósito, são 

apresentadas várias sugestões sobre como melhorar a eficácia das políticas públicas em Portugal 

para promover o crescimento e o desenvolvimento económicos: 

 mecanismos de governança horizontal — passam, nomeadamente, por construir com par-

ceiros sociais e partidos políticos uma visão territorial nacional, identificar um membro do 

Governo com valor político reforçado para coordenar respostas sectorialmente integradas, 

atribuir determinadas competências a um serviço especializado da administração central 

(que já exista), reforçar o peso dos círculos eleitorais sub-representados na Assembleia da 

República, e operacionalizar testes regulares de conformidade das políticas públicas com a 

estratégia nacional de desenvolvimento regional; 

 instrumentos de política orientados para a dinamização de economias de aglomeração e 

rede — visam induzir competitividade através da associação voluntária entre agentes eco-

nómicos, incluindo serviços das administrações local, regional ou central, para responder a 

desafios na clusterização de empresas, nas interações entre espaços urbanos e territórios 

rurais, na regeneração urbana e na cooperação transfronteiriça. 
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 Mecanismos de governança vertical — têm a ver com a organização político-administrativa 

do território nacional e o modo como as administrações públicas se articulam para prestar 

serviços aos cidadãos e às empresas. Sugerem-se o reforço da intermunicipalidade, formas 

negociadas de racionalização da rede de municípios e uma regionalização suave no terri-

tório continental, exclusivamente focada no desenvolvimento regional e balizada por um 

imperativo de sustentabilidade orçamental. 

 O diagnóstico e as vias de solução aqui preconizadas para melhorar a capacidade de o 

sector público promover o crescimento e o desenvolvimento de todos os territórios portugueses 

são o contributo do autor para o debate público que o país necessita fazer sobre a viagem que tem 

de efetuar rumo a um futuro duradouramente mais próspero e inclusivo. 
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Abstract 

 This is a policy paper on the contribution of Portuguese public policies to economic growth and develop-

ment. Such contribution is mediated by space inasmuch as the effectiveness of public action hinges critically on 

how policies mobilise regional development drivers. These drivers come out of a digression on economic theory 

explanations for growth and development which also helps to realise that markets trigger contradictory outcomes 

and assure neither durable progress everywhere nor long-term real convergence. The international evidence on 

regional development policies tracked herein unveils two facts: governments may also fail and governments can 

improve their own performance. Translating lessons from scientific knowledge and international empirical evidence 

to Portugal allows us to identify a number of flaws in the Portuguese institutional architecture and to recommend 

solution avenues to make the economic development of Portuguese territories more inclusive and sustainable. 

These recommendations bet on place-based sectorally integrated approaches which go through a significant im-

provement in horizontal and vertical governance mechanisms, and the adoption of policy tools headed towards the 

internalisation of association economies between the three territorial layers of government and the regional devel-

opment actors in civil society. 

Resumo 

 Este documento incide sobre a contribuição das políticas públicas portuguesas para o crescimento e o 

desenvolvimento económicos. Trata-se de uma contribuição mediada pelo território, em que a eficácia da ação 

pública depende crucialmente do modo como as políticas mobilizam as forças motrizes do desenvolvimento regi-

onal. Uma digressão sobre as explicações da teoria económica para o crescimento e o desenvolvimento permite 

identificar as forças motrizes e perceber que o funcionamento do mercado gera resultados contraditórios, não 

assegurando necessariamente o progresso duradouro de nenhum território nem uma tendência de longo prazo 

para a convergência real. A evidência internacional sobre políticas de desenvolvimento regional aqui recenseada 

mostra dois factos: os Estados também podem falhar e os Estados podem melhorar o seu próprio desempenho. 

Transpondo ilações do conhecimento científico e da evidência empírica internacional para Portugal, são reconheci-

das várias fragilidades na arquitetura institucional portuguesa e recomendadas vias de solução capazes de tornar o 

desenvolvimento económico dos territórios portugueses mais inclusivo e sustentável. São soluções que apostam 

em abordagens sectorialmente integradas e sensíveis aos contextos territoriais a que se destinam e que passam 

pela melhoria significativa nos mecanismos de governança horizontal e vertical e pela adoção de instrumentos de 

política ancorados na dinamização de economias de associação entre os três níveis territoriais da administração 

pública e os atores do desenvolvimento regional na sociedade civil. 

 

 Texto elaborado na sequência da apresentação do autor sob o título “Território, desenvolvimento económico e 

instituições” no seminário de 24 de Outubro de 2014 integrado na iniciativa Sextas da Reforma. Uma versão abrevi-

ada deste artigo consta do livro que reúne as comunicações debatidas naquela iniciativa, disponível nos portais das 

três instituições organizadoras: Banco de Portugal, Conselho das Finanças Públicas e Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Universidade do Minho e membro do seu Núcleo de Investigação em Políticas Públicas (NIPE). Correio eletrónico = 

rnbaleiras@cfp.pt. O conteúdo deste capítulo apenas compromete o autor, não devendo ser lido como a opinião 

de alguma das instituições em que está afiliado. Naturalmente, assume a responsabilidade exclusiva por qualquer 

erro que possa subsistir no texto. 
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1 Introdução 

 O ciclo de seminários “Sextas da Reforma”, iniciativa conjunta do Banco de Portugal, da 

Fundação Calouste Gulbenkian e do Conselho das Finanças Públicas, trouxe a sociedade civil para 

a discussão de desafios e soluções para a organização do sector público e das políticas públicas 

em Portugal. O presente artigo situa o foco da iniciativa na relação entre território e desenvolvi-

mento económico. Identifica uma série de falhas institucionais no país que bloqueiam a eficácia 

das políticas públicas na promoção do desenvolvimento e deixa pistas concretas para reduzir subs-

tancialmente a ação atrofiadora do quadro institucional. 

 Três ideias fortes perpassam transversalmente por este trabalho: i) não há economia sem 

território; ii) todos os territórios contribuem para o crescimento; iii) território é o local onde as 

pessoas e as políticas se encontram. 

 Pode parecer um lugar-comum afirmar que não há atividade económica sem território. 

Porém, vale a pena começar por realçar esta noção fundamental pois ela condiciona sobremaneira 

a capacidade de diferentes territórios contribuírem para a produção de bens e serviços, o emprego, 

o investimento ou qualquer outra forma de atividade económica. Quando uma empresa escolhe 

onde localizar, expandir ou contrair a sua atividade, tem em conta a localização dos fornecedores 

e dos consumidores. Ilustrações: na localização de um parque eólico contam a intensidade e a 

duração dos fluxos de ar; a produção de um bem intensivo em conhecimentos ou saberes especí-

ficos deverá ponderar a abundância relativa de localizações alternativas em mão-de-obra qualifi-

cada na medida em que essa disponibilidade afeta a produtividade e o custo de formação; para 

produtos cujo transporte tenha um peso significativo na estrutura de custos, importa escolher o 

local de produção em função da distância e da massa de consumidores, variáveis decisivas para 

definir a área de mercado da empresa. Uma empresa cujo negócio seja altamente especializado e 

dependente de contactos face-a-face, como é a banca de investimento, tende a localizar-se em 

cidades grandes, pois é aí que se concentram os departamentos financeiros dos potenciais clientes. 

Também as pessoas singulares, quando escolhem onde consumir e trabalhar, são sensíveis à loca-

lização das oportunidades de consumo e à distribuição espacial das remunerações adequadas às 

suas competências. 

 Ora os territórios diferem uns dos outros na dotação de características como as acima re-

feridas. Essa diversidade não é neutra para a atividade económica nem para a localização de em-

pregos e consumidores. De igual modo, o resultado da atividade económica também não é neutro 

para os territórios, para a capacidade de cada um ser competitivo e atraente para os fatores de 

produção e consumo. 

 A segunda ideia importante neste artigo é a de que todas as regiões contribuem para o 

crescimento económico. Há, com certeza, territórios que, em determinado momento, são mais 

competitivos do que outros, territórios que contribuem mais para o PIB do que os demais. Porém, 

é essencial ter presente que todos os territórios, mesmo os menos favorecidos em termos de atra-

ção económica, podem e devem contribuir para o PIB nacional. Há dois trabalhos recentes da Or-

ganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE) bastante elucidativos a 

este propósito. Ambos recorrem a dados em painel referentes ao período 1995 a 2007, sendo dis-

tinto o grau de desagregação territorial de cada um. OCDE (2012) observa que as regiões de nível 
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territorial 21 com PIB por habitante inferior à média nacional em 1995 explicaram 43% do cresci-

mento agregado do PIB da OCDE. No caso de Portugal, cerca de 54% do crescimento do PIB naci-

onal veio dessas regiões.2 Com uma desagregação mais fina, o nível 3 da OCDE, Garcilazo e Martins 

(2013) concluíram que 2,4% desses territórios (grandes metrópoles) explicou apenas 27% do cres-

cimento do PIB da OCDE. Dito de outro modo, os restantes 97,6% contribuíram com 73% para esse 

crescimento. A maior concentração de taxas de crescimento regional acima da média da OCDE 

encontra-se em regiões de dimensão intermédia. Estes números mostram que há um papel para 

os territórios menos desenvolvidos na geração de crescimento nacional e que esse papel não é 

despiciendo. 

 Duas ilações para a política económica em geral importa extrair destes números. Primeira, 

os decisores fazem bem em se preocupar com o desempenho dos grandes “hubs” regionais: é neles 

que se encontram os motores mais potentes do desempenho nacional e, se eles falharem, o efeito 

no PIB nacional será significativo. Segunda, se negligenciarem as regiões não-“hub”, perdem uma 

oportunidade crucial de melhorar o desempenho nacional. Portanto, a ação política para as regiões 

não-“hub” não tem que ser assistencialista; pode e deve ser um elemento indutor de crescimento 

num pacote de políticas estruturais. Há racionalidade económica em procurar mais rendimento 

gerado fora dos territórios líder; é bom para esses territórios e bom para o país como um todo. 

 O crescimento do PIB é importante mas a competitividade e a atração da economia portu-

guesa também se jogam noutras dimensões do bem-estar. Há cada vez mais informação disponível 

publicamente sobre amenidades das várias regiões, a que investidores e trabalhadores mais móveis 

(tipicamente, mais qualificados) são sensíveis nas suas decisões de localização. A OCDE volta ser 

um bom exemplo. Através do portal com informação georreferenciada OECD Regional Well-Being, 

qualquer internauta pode comparar uma região de nível 2 com qualquer outra em termos de nove 

indicadores de bem-estar. A Figura 1 mostra a posição das regiões portuguesas na distribuição 

regional da OCDE. Têm melhor desempenho do que a média da OCDE exceto nos indicadores taxa 

de desemprego, taxa de participação na última eleição legislativa, rendimento disponível das famí-

lias e proporção da força de trabalho com, pelo menos, o ensino secundário completo. Neste último 

caso, as posições portuguesas são particularmente desfavoráveis: enquanto a média da OCDE é 

75%, em Portugal é 41%, com os territórios portugueses a situarem-se entre 31% (Açores) e 52% 

(Lisboa). 

 Fazer de um território um local melhor para viver ou trabalhar é certamente o caminho para 

ele crescer e contribuir para o bem-estar do todo nacional. Por isso, as políticas que tomem as 

diferenças regionais em conta, e não apenas as médias nacionais, podem ter um maior impacto no 

crescimento e na melhoria do bem-estar nacional. 

 Surge assim a terceira ideia forte deste artigo. Território é o local onde as pessoas e as 

políticas se encontram. As pessoas são as destinatárias das políticas públicas, é para elas que os 

governos trabalham. Ora as políticas chegam às pessoas via território e são fruídas em função de 

condições específicas no local em que são prestadas. Neste sentido, as políticas públicas, embora 

 

1 Correspondem a grandes unidades subnacionais; no caso dos países da União Europeia, equivalem às unidades 

NUTS II. Há 362 regiões deste nível na OCDE e sete em Portugal. O nível territorial 3 conta 1794 unidades na OCDE 

e 30 em Portugal. 

2 Essas regiões foram Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. 

http://www.oecdregionalwellbeing.org/
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possam ser decididas a nível regional ou nacional, são bens públicos locais. Por exemplo, os bene-

fícios da política de saúde são apreendidos através da forma concreta como os cidadãos recebem 

os cuidados de saúde. Os tempos de acesso e a qualidade do atendimento são inevitavelmente 

diferentes ao longo do território nacional e isso explica que os utentes formem as suas perceções 

acerca dos benefícios dessa política em função do local onde residem ou trabalham. 

Figura 1 — As regiões NUTS II portuguesas face às congéneres da OCDE, por dimensões do 

bem-estar 

 
Fonte: OCDE (2014b, p. 160). 

 O texto está organizado da seguinte forma. Começamos com um esclarecimento termino-

lógico na Secção 2, distinguindo entre crescimento, desenvolvimento económico e desenvolvi-

mento regional. A secção seguinte apresenta evidência internacional e nacional sobre indicadores 

de desenvolvimento; os números motivam uma maior preocupação territorial, nos dias de hoje, 

com a competitividade relativamente à equidade ou, dito de outro modo, sobre o que deve ser 

feito para que a competitividade permita sustentar maiores ganhos de equidade. A Secção 4 expõe 

as forças que, numa economia de mercado, influenciam a evolução do crescimento e do desenvol-

vimento económicos, recorrendo, para este efeito, a uma digressão sobre as correntes mais signi-

ficativas da ciência económica nesta área. A secção seguinte confronta estas teorias com evidência 

empírica no espaço da OCDE para concluir sobre os fatores de crescimento que revelam maior 

capacidade explicativa da realidade nas economias desenvolvidas. Identificadas algumas limitações 

do mercado na provisão de crescimento e desenvolvimento em todos os territórios, o resto do 

artigo centra-se na atuação que o sector público tem exercido com a intenção de superar essas 

falhas. Uma resenha de práticas internacionais permite concluir na Secção 6 que está em curso uma 

mudança desejável de paradigma no modo como os Estados encaram e respondem aos desafios 

do desenvolvimento regional. A Secção 7 identifica uma série de equívocos e desafios que perma-

necem na sociedade portuguesa como entraves institucionais à plena adoção do novo paradigma, 

pelo que a Secção 8 oferece à discussão pública um conjunto de pistas para remover esses obstá-

culos institucionais e tornar as políticas públicas mais amigas do crescimento e do desenvolvimento 

económicos de todos os territórios portugueses. Finalmente, a Secção 9 conclui. Três anexos de-

senvolvem matérias que, não sendo cruciais para o entendimento das secções no corpo principal, 

se julga terem utilidade para leitores com interesses específicos em medidas empíricas de desen-

volvimento regional em Portugal (Anexo A), teorias económicas do crescimento e do desenvolvi-

mento anteriores aos anos 80 (Anexo B) e movimentos de regionalização recentes em Estados-

Membros da OCDE (Anexo C). 
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2 Conceitos 

 Crescimento e desenvolvimento são duas palavras assaz utilizadas na linguagem comum e 

em textos de economia mas nem sempre os utilizadores estão suficientemente conscientes das 

diferenças entre elas. Dado o enfoque deste trabalho, é essencial definir à partida o significado de 

cada termo. 

 O crescimento económico está tipicamente ligado à macroeconomia. Diz-se que há cres-

cimento económico quando a generalidade dos agregados macroeconómicos evolui, em termos 

reais, no sentido favorável à melhoria do bem-estar de uma maioria substancial das pessoas. A 

aproximação comum no discurso político e na imprensa é dada pela variação positiva do produto 

interno bruto (PIB; a preços constantes) e negativa da taxa de desemprego. Com frequência, o 

crescimento é restringido a uma visão de curto prazo; tal sucede sempre que ele se refere à variação 

do produto observado, das componentes da procura agregada ou da taxa de desemprego obser-

vado. Uma outra noção de produto (desemprego), essa sim crucialmente ligada a uma perspetiva 

de médio e longo prazo, é o produto potencial (desemprego natural); trata-se do nível de rendi-

mento (desemprego do fator trabalho) que o território geraria se todos os fatores de produção 

estiverem a ser empregues à sua taxa normal em condições de eficiência tecnológica. O mecanismo 

de preços tende a fazer o nível observado convergir para o nível potencial (natural) no longo prazo. 

 Por definição, o PIB de um território é o valor de mercado dos bens e serviços finais produ-

zidos nesse território durante determinado período de tempo. O PIB é simultaneamente uma me-

dida da produção efetuada no território, da despesa total em bens e serviços finais produzidos no 

território e do rendimento total gerado no território. Assim, o PIB por pessoa indica o rendimento 

e a despesa do cidadão médio nessa economia. Acreditando no princípio da não-saciedade, se-

gundo o qual uma pessoa se sente melhor quando tem mais rendimento ou faz mais despesa, é 

natural usar-se o PIB por habitante como uma medida do bem-estar do indivíduo médio. Porém, é 

bom termos consciência das limitações do PIB enquanto medida da qualidade de vida ou bem-

estar das pessoas. Sem sermos exaustivos, a primeira decorre de serem excluídos do PIB os bens e 

serviços finais não transacionados no mercado. Certamente que o trabalho voluntário faz bem a 

muita gente mas não é contabilizado no PIB. O PIB ignora ainda o consumo de bens e serviços em 

que não há possibilidade de excluir consumidores (fruição de um parque natural sem cancelas ou 

de uma rua sem portagem). Uma segunda limitação está na natureza estática da medida. A sobre-

captura de bacalhau durante determinado período eleva o PIB mesmo que a espécie desapareça e 

deixe muitos apreciadores infelizes no futuro. Uma terceira limitação está na imperfeição da corre-

lação entre PIB e bem-estar. Por exemplo, o falecimento de alguém é uma tragédia para o próprio 

e a família e uma perda de produção para a organização em que trabalhava; contudo, o PIB sobe 

quando essa pessoa morre pois o efeito nele contabilizado é a despesa adicional em serviços fu-

nerários. 

 Na medida em que as pessoas almejam qualidade de vida e não propriamente PIB ou ren-

dimento pessoal, faz sentido alargar o esforço de mensuração do bem-estar a outras dimensões 

— Baleiras (2009a). É aqui que entra o conceito de desenvolvimento económico. Diz-se que 

ocorre desenvolvimento económico quando a generalidade das pessoas melhora a qualidade da 

sua vida ou o seu bem-estar. Assim sendo, o desenvolvimento económico é uma variável multidi-

mensional. O bem-estar de alguém depende com certeza do seu rendimento disponível que, por 

agregações sucessivas, conduz ao PIB. Mas também depende do seu nível de educação, na medida 
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em que esta abre novas oportunidades de enriquecimento intelectual e espiritual e, por conse-

guinte, de satisfação pessoal; e depende do nível de educação das pessoas com as quais se relaci-

ona pois interlocutores mais educados tornam os outros mais produtivos e mais enriquecidos, tanto 

material como imaterialmente. A qualidade de vida de uma pessoa é afetada pelo estado geral 

sanitário da comunidade em que vive; vizinhos com mais saúde contaminam menos e contribuem 

com mais impostos para o bem comum. A qualidade do meio ambiente também influencia a qua-

lidade de vida já que poucos gostarão de viver ou trabalhar em espaços poluídos. A maior parte 

das pessoas é ainda sensível à proporção de indivíduos na sua comunidade com rendimento abaixo 

de um limiar de dignidade. 

 Poder-se-á dizer que muitas dimensões que o desenvolvimento económico acrescenta ao 

PIB são impactadas pelo próprio PIB e que mais PIB leva a mais contribuição positiva das outras 

dimensões para a qualidade de vida. Sendo assim, os territórios com PIB mais elevado são territó-

rios com melhores salários, população melhor educada, melhores condições de saúde, menor de-

sigualdade interpessoal no rendimento, etc.. A evidência empírica mais recente não permite, toda-

via, concluir que haja um padrão estável de impacto do PIB per capita nas várias dimensões do 

bem-estar. Um estudo muito recente cobrindo séries extremamente longas, van Zanden et al. 

(2014, cap 1), vem colocar alguma água fria na sobreconsideração do PIB enquanto a meta mais 

importante para as políticas económicas. Os investigadores encontraram várias mudanças de re-

gime na associação estatística entre inúmeras dimensões do bem-estar e o PIB per capita; ao 

mesmo nível de rendimento médio podem estar associados níveis diferentes de educação, espe-

rança de vida, poluição, segurança, participação cívica, etc.. Ao longo dos 180 anos cobertos pelo 

estudo, há dimensões que passaram de correlações positivas a correlações negativas com o PIB per 

capita. Existirão seguramente outras variáveis por detrás do comportamento das dimensões de 

bem-estar, pelo que a evolução do PIB não esgota a compreensão das variações na qualidade de 

vida das populações. Independentemente de considerações estatísticas, importa ter em boa conta 

este ensinamento de António Simões Lopes: “considera-se que ao desenvolvimento (…) interessa 

o crescimento; mas ter-se-á sempre presente que este apenas interessa como meio ou instrumento 

ao serviço daquele e não como objectivo em si.” — Lopes (1984, pp. 7–8). 

 Do acima exposto, depreende-se corretamente que não há, em teoria, uma definição fe-

chada dos fatores que condicionam o nível de desenvolvimento económico. Alguns são qualitati-

vos, pelo que o conceito se torna subjetivo. Porém, ser subjetivo não significa que seja irrelevante. 

O bem-estar ou qualidade de vida é uma característica identificadora de um território que molda 

a sua competitividade e a sua capacidade de atrair recursos. Fazer de um território um local melhor 

para viver ou trabalhar certamente que o prepara melhor para crescer e contribuir para o bem-

estar do todo nacional. 

 Há tentativas de mensuração na literatura e em organizações respeitáveis. Apresentaremos 

evidência empírica para o conjunto da OCDE e dos territórios portugueses na próxima secção. Esta 

é uma área muito dinâmica nos últimos anos. O Índice de Desenvolvimento Humano, construído 

anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento desde 1990, é porventura 

o primeiro exercício do género à escala internacional, tendo a sua criação beneficiado muito do 

impulso intelectual de Amartya Sen e Mahbub ul Haq — Malik (2014). Em 2007 a União Europeia, 

a OCDE, o Clube de Roma e o Fundo Mundial para a Natureza juntaram esforços na iniciativa 

Beyond GDP para dinamizar a investigação e a produção regular de novos indicadores de desen-

volvimento — estado das discussões de 2007 disponível em Comunidades Europeias (2009). Um 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
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ano depois, o Presidente da República Francesa encomendou a um grupo de peritos um relatório 

com recomendações para a produção de indicadores estatísticos mais relevantes do que o PIB para 

medir o progresso social — Stiglitz et al. (2009). O portal How’s Life in Your Region e o estudo van 

Zenden et al. (2014) resultaram da iniciativa de 2007. Por ocasião do seu 50.º aniversário, em 2011, 

a OCDE lançou a Better Life Initiative; trata-se de uma agenda de trabalhos para vários anos visando 

o desenvolvimento de estatísticas adequadas à mensuração do bem-estar e do progresso social. 

Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística e o ex-Departamento de Prospectiva e Planeamento 

começaram nesse ano a trabalhar no projeto de criação de um indicador compósito do desenvol-

vimento nas regiões NUTS III, que veio a culminar no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional 

(ISDR), explicado em Vala e Pinho (2011), e publicado anualmente desde 2009. Ainda na sequência 

da iniciativa Beyond GDP, o Eurostat tem em curso um projeto de construção de indicadores de 

qualidade de vida. 

 Retomando os exemplos de dimensões de desenvolvimento acima expostos, chamamos a 

atenção para o facto de todos eles terem uma clara associação ao território. Com efeito, o rendi-

mento de um professor universitário é, em média, maior nos EUA do que em Portugal; a poluição 

atmosférica que incomoda pessoalmente alguém é a poluição registada na cidade onde passa a 

maior parte do tempo e bem sabemos como as emissões são específicas dos lugares; o acesso a 

um curso superior de Medicina é mais barato para quem reside em Coimbra do que para quem 

vive em Bragança. Isto significa que a qualidade de vida que uma pessoa experimenta depende, 

em muito, do lugar onde se encontra. Podemos mesmo afirmar que não faz sentido falar em de-

senvolvimento económico sem espaço, sem lugares. O desenvolvimento económico é, por defini-

ção, um processo de base territorial. Daí se poder equivaler a palavra “desenvolvimento” à expres-

são “desenvolvimento regional”. Melhorar o desenvolvimento regional num território como a 

Área Metropolitana de Barcelona consiste, pois, em melhorar os indicadores de desenvolvimento 

económico na Área Metropolitana de Barcelona. Chegados aqui, pode-se extrair uma ilação que o 

resto do artigo capitalizará: o estado do desenvolvimento regional, num qualquer território, é 

responsabilidade de todos: 

 das empresas, das famílias e das administrações públicas na medida em que as respetivas 

decisões diárias afetam o nível dos indicadores que concorrem para o desenvolvimento 

regional; 

 dos agentes presentes nesse território mas também dos que residem noutras regiões, do 

país e do estrangeiro, dadas as inúmeras interdependências económicas criadas pelos flu-

xos inter-regionais de comércio de bens e fatores de produção; 

 da geração atual de cidadãos mas igualmente de gerações anteriores na medida em que 

as decisões tomadas em dado momento condicionam o espaço de escolhas possíveis das 

gerações seguintes. 

3 Alguns números 

 Em jeito de motivação, atente-se nas representações cartográficas desta secção. Pretendem 

dar uma ideia da diversidade territorial em matéria de PIB e desenvolvimento regional. A Figura 2 

exibe o estado do PIB per capita nas regiões de nível 3 da OCDE, em dois momentos diferentes. 

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/documents.htm
http://www.oecd.org/regional/how-is-life-in-your-region.htm
http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=215612718&DESTAQUESmodo=2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/quality_of_life/data
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/quality_of_life/data
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Figura 2 — PIB por habitante nas regiões da Europa, nível territorial 3 

 
Notas: preços constantes de 2005, dólares norte-americanos em paridade de poderes de compra. Arquipélagos 

ibéricos em escala ampliada. 

Fonte: ferramenta interativa Regional eXplorer e dados em OCDE (2014c); configuração do autor. 

 De 1995 para 2010 a dispersão aumentou. Isso é visível a olho nu e confirmado pelo coefi-

ciente de variação, que passa de 2,2 para 2,5 (cálculos do autor). As regiões portuguesas parecem 

ter-se afastado das mais prósperas na Europa em termos deste indicador. Trata-se de uma evolução 

que não surpreende a quem acompanha as estatísticas do PIB a nível agregado, a nível das nações. 

 E que informação existe sobre o estado de desenvolvimento regional em Portugal? O Índice 

Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR), acima referido, fornece uma imagem rápida e su-

gestiva. Ele é a média de três índices compósitos. Cada um deles tenta representar o desempenho 

da região numa dimensão de desenvolvimento económico relativamente ao desempenho médio 

nacional. As dimensões consideradas são: coesão, competitividade e qualidade ambiental. A média 

dos três índices exprime a posição global da região relativamente ao país. O Anexo A dá uma ex-

plicação sumária sobre a natureza e as variáveis por detrás desta medida. A Figura 3 cartografa a 

edição mais recente do ISDR, publicada em abril deste ano. É o retrato do país no ano de 2011. 

 Dos dados, resultam as seguintes mensagens. Primeira, Portugal é mais desigual em in-

dicadores de competitividade do que de coesão. O desvio-padrão da distribuição constituída 

pela média dos primeiros excede o da segunda em 22%. Apenas cinco regiões, num total de 30, 

surgem mais competitivas do que a média nacional, todas junto ao litoral: por ordem decrescente, 

Grande Lisboa, Grande Porto, Baixo Vouga, Ave e Entre Douro e Vouga. Já quanto à coesão, 16 

regiões superam o desempenho nacional. O espaço mais coeso está na faixa central do Continente. 

A Madeira, o Tâmega e os Açores fecham a tabela, embora com desempenhos que distam menos 

de 20 pontos percentuais da média nacional. Segunda, a fotografia territorial da qualidade am-

biental assemelha-se à imagem negativa da da competitividade. O respetivo coeficiente de 

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/#story=0
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correlação é negativo (-0,6) e os territórios com melhor ambiente estão primordialmente localiza-

dos na faixa oriental: Serra da Estrela, Alto Alentejo, Beira Interior Norte, Pinhal Interior Sul e Cova 

da Beira lideram a lista. Apenas dez regiões têm desempenho ambiental abaixo da média nacional. 

Figura 3 —Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, NUTS III (Portugal = 100), 2011 

 
Notas: classificação NUTS III de 2002 (Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de novembro). Valores expressos em relação 

à média nacional (100). 

Fonte: mapas temáticos e dados em INE (2014c); configuração do autor. 

 Uma terceira mensagem é importante, embora não possa ser extraída do retrato estático 

que a Figura 3 é. Trata-se da evolução que o país tem registado nas dimensões do desenvolvi-

mento regional. Com base na evidência adicional referida no Anexo A, conclui-se que: 1) quase 

todas as regiões progrediram em termos absolutos nas dimensões coesão e qualidade ambiental; 

2) as diferenças inter-regionais nestas dimensões têm vindo a diminuir; 3) é na dimensão compe-

titividade que o progresso absoluto tem sido menos vincado e é cada vez mais assimétrico. 
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4 Causas do desenvolvimento regional: as explicações mais recentes 

 Definidos os conceitos, importa agora perceber como é que o funcionamento espontâneo 

da economia impacta no estado de desenvolvimento regional. Se as forças do mercado forem su-

ficientemente amigas do desenvolvimento razoável de todos os territórios e se, em particular, não 

provocarem movimentos assimétricos prolongados, o desenvolvimento económico não é um pro-

blema político significativo. Contudo, se o mercado falhar na provisão daquelas condições, há ra-

zões para a sociedade se questionar sobre a capacidade de o Estado fazer melhor. A eventual mar-

gem para atuação pública sobre as causas do desenvolvimento económico dependerá sempre dos 

mecanismos de mercado. Por estas razões, não podemos avaliar a qualidade das políticas públicas 

em Portugal para o desenvolvimento sem antes termos uma boa ideia sobre o que explica o estado 

de desenvolvimento dos territórios numa economia de mercado. É isso que faremos nesta secção, 

recorrendo à teoria económica de um modo tão simples quanto rigoroso. A exposição seguinte é 

um resumo da apresentação em Baleiras (2011a, pp. 29–50). Uma leitura mais apressada pode dis-

pensar as explicações mais antigas na literatura, razão por que as relegamos para o Anexo B (pen-

samento neoclássico, modelos de raiz keynesiana, explicações baseadas em interações não-pecu-

niárias entre agentes, escola dos polos de crescimento e papel do conhecimento). Nesta secção, 

vamos dar nota das explicações que surgiram a partir de final dos anos 80 do século passado e que 

são as mais relevantes para compreender as tendências atuais na política de desenvolvimento re-

gional. 

4.1 Nova economia geográfica 

 A capacidade de exprimir uma teoria através de uma representação matemática simplifi-

cada da realidade é um traço dominante da produção de ciência económica desde meados do 

século XX. Por outras palavras, a incapacidade de matematizar problemas obstaculiza o reconheci-

mento pelos pares. Ora a consideração explícita do território em modelos de análise económica 

não teve vida fácil por várias razões. Primeira, ao contrário de qualquer bem ou fator de produção, 

a localização não é uma variável de escolha no sentido em que seja possível a um agente deter 

mais desta localização e menos daquela. Não havendo o dom da ubiquidade, um consumidor de 

habitação, por exemplo, desfruta-a numa única localização. Como afirma Fujita (1989, pp. 2 a 4), as 

suas preferências por localização são côncavas, como côncavas seriam as isoquantas de uma em-

presa a escolher onde se localizar. Ora esta característica intrínseca ao território colide de frente 

com a hipótese de convexidade das preferências e das tecnologias, inviabilizando a utilização dos 

instrumentos de análise habituais na teoria económica convencional. Segunda, um determinado 

local é caracterizado por vários atributos. Considerar um atributo, como a distância a uma origem 

arbitrariamente escolhida, ainda é tratável analiticamente mas considerar vários em simultâneo exi-

giria a utilização de integrais múltiplos e implicaria modelos matematicamente intratáveis, ou seja, 

sem soluções analíticas para as variáveis a explicar. Terceira, a definição relativamente aberta do 

conceito de desenvolvimento económico (ou regional), para mais albergando dimensões qualitati-

vas, não se presta à sua modelização matemática. Lucas (1988, p. 3) tem consciência das limitações 

da circunscrição do desenvolvimento ao crescimento mas aconselha os economistas a restringirem 

as suas análises a este último por causa da tratabilidade analítica e quantitativa. 

 Por estas razões, os modelos recenseados no Anexo B não incluem formalmente o território. 

Este é considerado em termos intuitivos e não matemáticos. Só no final dos anos 80 e, sobretudo 
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nas décadas seguintes, é que finalmente o espaço é integrado em modelos económicos matema-

tizados. Isto sucede no âmbito da chamada nova economia geográfica, em cujas contribuições 

pioneiras se destacam Krugman e Venables (1995), Puga e Venables (1996) e Fujita et al. (1999). 

 Baseada em modelização de equilíbrio geral, consegue trazer para dentro do mesmo qua-

dro conceptual várias das explicações soltas que já existiam na literatura. Os locais são diferencia-

dos pela sua distância relativa, bem como por dotações próprias em fatores de produção, móveis 

(capital e trabalho) e imóveis (terra). São produzidos e trocados vários bens entre as regiões, alguns 

dos quais em condições de concorrência monopolística por a distância funcionar como uma fron-

teira das áreas de mercado alcançáveis pelas empresas. Tratando-se de uma abordagem integrada, 

ainda que deixando de fora forças intangíveis de desenvolvimento, como o capital social, o capital 

criativo e o capital institucional — Baleiras (2011a, pp. 45–50) — a nova economia geográfica per-

mite uma leitura consolidada das forças do desenvolvimento, permitindo-nos construir a síntese 

seguinte. 

 As decisões de localização de empresas e famílias são afetadas por forças contraditó-

rias. As economias de escala e aglomeração são centrípetas no sentido de favorecerem a concen-

tração geográfica de empregos e fontes de rendimento interno. Os consumidores que residam em 

regiões centrais beneficiam tanto em termos de preços menores como de maior variedade de bens 

produzidos próximo de casa. Quanto maior for a concentração física de trabalhadores e residentes, 

mais plausível é a emergência da oferta de serviços de nicho nessas localizações: espetáculos de 

ópera, cuidados de saúde especializados e bens de consumo sofisticados (efeito das externalidades 

de urbanização). O impacto sobre o bem-estar de famílias imóveis nas regiões periféricas é ambí-

guo: enquanto trabalhadores, perdem oportunidades de emprego mas, como consumidores, ficam 

com um acesso acrescido à fruição de bens (por causa da redução de preços). 

 Os custos de transporte funcionam no sentido contrário, de modo centrífugo. A distância 

entre os locais de produção e consumo gera um ónus de competitividade para as empresas que 

estreita as suas áreas de mercado. Isto incentiva a descentralização espacial das estruturas de pro-

dução, particularmente perante acréscimos de procura originários de localizações distantes. Os 

custos de transporte trazem empregos para mais próximo das famílias residentes em territórios 

periféricos, o que também despoleta (viabiliza) a oferta de serviços coletivos nas áreas de mobili-

dade, educação, saúde e cultura. Os preços no consumidor, incluindo custos de transporte, poderão 

subir ou descer, dependendo do padrão de deslocalização e da combinação entre economias de 

escala e aglomeração, por um lado, e custos de transporte, por outro. Para as famílias residentes 

em territórios que percam empregos, os rendimentos tendem a cair e os preços no consumidor 

poderão subir ou descer dependendo de quão longe das residências se situem as novas instalações 

produtivas. 

 Estes modelos têm a capacidade de explicar diferentes padrões de desenvolvimento terri-

torial. Dependendo do ponto de partida e da parametrização, os modelos podem gerar múltiplos 

equilíbrios de localização das atividades económicas, desde padrões indefinidos a casos extremos 

de centro-periferia, incluindo a reversão de posições relativas dos territórios ao longo do tempo. A 

simulação de cenários ajuda a compreender alguns padrões estilizados de crescimento e desen-

volvimento do mundo real, tais como: i) diferenças persistentes nas taxas de crescimento entre 

países e entre regiões; ii) períodos longos de estagnação seguidos por episódios de expansão; iii) 
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saltos na sequência natural de progresso tecnológico (“leapfrogging”, queima de etapas) que ace-

leram o desenvolvimento em territórios menos prósperos e a sua convergência para níveis mais 

elevados de desempenho. 

4.2 Fatores intangíveis de desenvolvimento 

 Mais recentemente, a literatura sobre os chamados fatores intangíveis de desenvolvimento 

ganha interesse. Inicialmente desenvolvida noutras áreas científicas, como a sociologia e a gestão, 

é hoje em dia considerada seriamente pelos economistas mais sensíveis a questões organizacionais 

e institucionais como oferecendo explicações complementares às mais próximas do “mainstream” 

da ciência económica. 

 Na caminhada para o século XXI, alterou-se o perfil de valor acrescentado no mundo. Hoje, 

são as indústrias intensivas em conhecimento que geram maiores níveis de produtividade. A ne-

cessidade de compatibilizar o progresso no curto prazo com a sustentabilidade ambiental ganhou 

imensa importância nos últimos anos. Estes dois factos do mundo contemporâneo exigem cada 

vez mais competências “soft” ou intangíveis nos territórios para rapidamente reagirem a choques 

externos ou promoverem refundações dos modelos de especialização seguidos até agora. Têm 

surgido cada vez mais artigos e livros chamando a atenção para a importância de fatores invisíveis 

mas hiper-atuantes como são a liderança, as organizações e a qualidade da sua governança, a 

criatividade, a inovação e o empreendedorismo, por exemplo.3 Estes elementos podem ser enten-

didos como bens mistos. Uma parte dos benefícios gerados é apropriada pelos seus titulares mas 

outra parte é pública e local, pois é fruída por todos os agentes que residem na sua área geográfica 

de influência. Assim sendo, a contribuição dos fatores intangíveis para o crescimento do pro-

duto regional é gerada na economia do próprio território — o que leva muitos autores a clas-

sificá-la como uma parcela endógena do crescimento. 

4.3 Síntese 

 Desta digressão pelas teorias do desenvolvimento económico relevantes para economias 

maduras, é possível extrair algumas conclusões. 

 O bem-estar de quem vive em determinado lugar é o resultado de uma interação com-

plexa entre fatores intrínsecos ao local e fatores a ele exógenos, fatores que vão muito 

além dos tradicionais “stocks” de trabalho e capital nas análises macroeconómicas do lado 

da oferta. 

 “Onde estão” (dotação) e “para onde vão” (mobilidade no espaço, acumulação no tempo) 

os recursos são questões muito importantes. 

 O funcionamento espontâneo dos mercados gera resultados contraditórios. Não assegura 

necessariamente o progresso duradouro de nenhum território nem, ao contrário do que os 

neoclássicos acreditavam, uma tendência de longo prazo para a convergência real. Dito de 

outro modo, o mercado pode falhar na provisão de desenvolvimento sustentável. 

 Expressas estas observações, delas não se pode inferir que o Estado fará necessariamente 

melhor ou que, intervindo sobre os fatores de desenvolvimento, não haja falhas nessa intervenção. 

 

3 Stimson et al. (2011) agrega vários exemplos desta corrente. 
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Será útil passar os olhos sobre o que dizem a este propósito os estudos empíricos e de comparação 

internacional, assunto para a próxima secção. 

 Vimos nas páginas anteriores quão diversificada é a lista de fatores com impacto no cres-

cimento e no desenvolvimento. A responsabilidade pelos níveis de cada fator está pulverizada por 

uma enorme plêiade de atores, dentro e fora do território em apreço. Na ausência de coordenação 

entre eles, a nova economia geográfica e a teoria dos fatores intangíveis alertam-nos para o risco 

de efeitos contraditórios. Daqui decorre uma possível implicação de política. Uma atuação coletiva 

inteligente em prol do desenvolvimento territorial há de decorrer da mobilização deliberada e con-

certada de vontades. Isso não se faz de cima para baixo nem sem colaboração e liderança. Parece-

nos natural concluir que, a querer-se considerar uma intervenção coletiva com estas características, 

ela deverá assentar num modelo organizativo matricial. Para que os vários tipos de recursos sejam 

eficazmente mobilizados, são essenciais boas soluções de cooperação tanto a nível horizontal 

como a nível vertical. No primeiro caso, falamos de cooperação dentro de cada categoria de 

agentes: ministérios, municípios, empresas, associações empresariais, centros de I&DT, agências de 

desenvolvimento regional, associações de desenvolvimento local… No segundo, falamos de coo-

peração entre agentes de diferentes categorias. Retomaremos esta ilação quando apresentarmos 

as nossas recomendações na Secção 8 para mitigar os bloqueios institucionais das políticas públicas 

à indução de desenvolvimento regional. 

5 Evidência empírica na OCDE sobre fatores de crescimento 

 A OCDE dispõe de um centro de competências reconhecido mundialmente na área do de-

senvolvimento territorial — Direção de Governança Pública e Desenvolvimento Territorial (técnicos 

da OCDE) e o Comité da Política de Desenvolvimento Territorial (peritos dos Estados-Membros) — 

com conhecimento privilegiado sobre as experiências de muitos países. Um seu trabalho recente, 

OCDE (2012), é elucidativo acerca da perceção prática que se tem desse posto de observação pri-

vilegiado acerca do modo como, no terreno, se forjam os processos de crescimento e desenvolvi-

mento. De uma análise econométrica conduzida sobre todos os territórios de níveis 2 e 3 dos seus 

Estados-Membros e de 23 estudos de caso, foi possível extrair conclusões sobre a amplitude naci-

onal desejável do crescimento económico, os determinantes do crescimento económico regional e 

o papel de fatores institucionais, incluindo as políticas públicas. Nas páginas seguintes apresenta-

remos os resultados daquele estudo à luz da nossa experiência técnica e política no tema. 

 Importa começar por apresentar e fazer algumas observações sobre a metodologia pois as 

conclusões abaixo resumidas são, naturalmente afetadas pelas hipóteses do estudo e devem ser 

lidas com cuidado. Os resultados do mesmo são condicionados por: 

 nível de agregação territorial — quanto maior for este nível, mais se esbatem as diferenças 

e mais comuns se tornam as causas do crescimento ou do estrangulamento económicos. 

Na análise estatística, o estudo trabalhou com uma amostra de 850 regiões do nível terri-

torial 3 (universo é constituído por 1794 unidades); 

 quadro teórico de referência por detrás da escolha das variáveis explicativas — na parte 

econométrica, este trabalho foi além da tese neoclássica dos anos 50 e integrou o papel do 

conhecimento e algumas ideias da nova economia geográfica; OCDE (2012, pp. 73–4). Nos 
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estudos de caso, os questionários escritos e as entrevistas padronizados, bem como a bi-

bliografia consultada serviram para recolher evidência sobre os fatores intangíveis do de-

senvolvimento, incluindo elementos políticos e institucionais. Recolheram ainda informação 

sobre como os “stakeholders” veem a transmissão de efeitos a partir dos determinantes 

estudados na parte econométrica; 

 definição operacional das variáveis — esta definição é indispensável num trabalho estatís-

tico e exige um equilíbrio delicado entre parcimónia nos dados a recolher e representativi-

dade face aos argumentos que se quiserem testar. Inevitavelmente, condiciona os resulta-

dos. Basta notar que o fator “infraestruturas” foi representado exclusivamente pela densi-

dade de autoestradas (p. 73). Ficaram de fora infraestruturas potencialmente importantes 

para o crescimento, como as redes de comunicações de voz e dados ou de transporte não-

rodoviário. 

 Tendo estas condicionantes em mente na leitura dos resultados, julgamos que as conclu-

sões são importante e que delas se retiram ensinamentos úteis para pensar o que importa impul-

sionar para Portugal crescer mais e melhor. 

 Em relação ao espectro territorial sobre o qual a preocupação com o crescimento deve 

existir, os autores concluem que um crescimento inclusivo de espectro territorialmente alar-

gado traz benefícios aos países em termos de equidade, resiliência e saúde orçamental. Tal é 

assim porquanto: 

 a existência de crescimento em todas as regiões reduz a dependência da prosperidade na-

cional relativamente ao desempenho de um número reduzido de territórios. Ceteris paribus, 

quantos mais territórios participarem no crescimento nacional mais diversificado se torna 

o leque de atividades do país e menos vulnerável este fica a choques sectorialmente assi-

métricos; 

 a recuperação dos atrasos de rendimento per capita nas regiões menos prósperas contribui 

para a igualdade de oportunidades, atenuando o freio que o local de nascimento ou de 

residência coloca na realização pessoal dos indivíduos. É certo que as pessoas e as empre-

sas são móveis e não é possível impedi-las de saírem de territórios com menos oportuni-

dades. Porém, os decisores políticos deverão ter presente que ignorar disparidades inter-

regionais substanciais levanta problemas, mais tarde ou mais cedo, em termos de equidade 

no acesso aos mercados e aos serviços coletivos; 

 a persistência por longos períodos de dinâmicas de divergência real torna-se desfavorável 

até para os residentes nos territórios mais prósperos. Isso sucede em dois planos. O pri-

meiro decorre do impacto que o despovoamento dos territórios menos prósperos tem no 

desaparecimento de amenidades aí geradas e apreciadas por pessoas dos espaços mais 

favorecidos. Exemplos: manutenção de solos aráveis, sustentação da biodiversidade, pre-

servação de habitats humanos e animais, sobrevivência do artesanato, transmissão de sa-

beres e fazeres tradicionais, proteção contra incêndios florestais, conservação de patrimó-

nio histórico, religioso, civil e cultural, etc.. O segundo tipo de prejuízo é eminentemente 

material: receitas i) fiscais perdidas por a capacidade de crescimento nos territórios menos 

prósperos não ser aproveitada e ii) pressão política para despesas públicas acrescidas com 

coesão territorial, destinadas à manutenção de padrões de vida em comunidades com rácio 

de idosos por ativos cada vez maior. Com o tempo, esta persistência pode levar a conflitos 

internos, se as regiões mais ricas se cansarem de pagar a política de coesão territorial. 
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 Quanto aos determinantes do crescimento, emergem as seguintes conclusões: 

 não há uma receita única para o crescimento, a combinação de fatores mais eficaz depende 

do nível de desenvolvimento de cada território. Esta constatação tem uma implicação de 

política importante, que é a de as políticas de desenvolvimento regional deverem ser 

territorialmente diferenciadas e dirigidas ao reforço dos fatores que mais contribuição 

podem dar, em cada caso, para o crescimento; 

 em todas as regiões, o capital humano emerge como fator crítico, embora a sua im-

portância relativa varie de acordo com o nível de desenvolvimento. De uma maneira 

geral, reduzir a proporção de pessoas numa região com níveis muito baixos de competên-

cias parece impactar mais sobre o crescimento do que aumentar o peso dos indivíduos com 

níveis muito altos de competências. A escassez de competências e a fuga de “cérebros” são 

um estrangulamento nas regiões menos prósperas. Já nas mais desenvolvidas, as interven-

ções com maior potencial estão no nível terciário de educação, na formação profissional e 

na articulação entre o capital humano e as necessidades das organizações empregadoras; 

 a inovação intensiva em I&D afigura-se um determinante relativamente mais importante 

nas regiões com maior nível de desenvolvimento, provavelmente porque é nelas que se 

concentram as organizações que produzem ciência e as atividades económicas que fazem 

uso do conhecimento de ponta. Este tipo de inovação é facilmente medido (pelo número 

de patentes registada e a despesa pública e privada em I&D). Para os territórios fora das 

regiões líder, a inovação não deixa de ser relevante mas adquire formas menos facilmente 

mensuráveis, como são a inovação no produto e nos processos de organização. Em regiões 

menos desenvolvidas, a capacidade endógena de gerar inovação necessita ser reforçada 

com mecanismos de transferência de tecnologia; 

 os resultados estatísticos sobre o impacto das infraestruturas no crescimento são mis-

tos, não parecendo sustentar estratégias de desenvolvimento assentes no papel pri-

mordial do investimento em infraestruturas. Julgamos, contudo, que esta conclusão é 

muito condicionada pela definição operacional de infraestrutura. O posicionamento geo-

gráfico, o tipo de povoamento e a composição e densidade de atividades económicas con-

dicionam sobremaneira a utilidade de uns troços de autoestrada numa região de nível 3. 

Em todo o caso, na análise concreta das perspetivas de crescimento de cada região é pre-

ciso ver de que tipo de infraestruturas se está a falar e em que medida elas complementam 

e dão viabilidade às outras ações da estratégia; 

 a fragmentação do tecido económico e desajustamentos no mercado de trabalho pa-

recem atrofiar o crescimento dos espaços menos desenvolvidos. Entre os fatores que 

mais estrangulam o crescimento destas regiões, contam-se a insuficiência de massa crítica 

para gerar economias de aglomeração e externalidades positivas (“spillovers”) entre áreas 

mais urbanizadas e os respetivos “hinterland”, cadeias de valor incompletas, limitações nas 

redes internas de transporte, baixa participação feminina no mercado de trabalho, e desa-

linhamento entre a oferta e a procura de competências. 

 Finalmente, o papel dos fatores institucionais. Foi avaliado através dos estudos de caso 

conduzidos em 23 regiões, que também se debruçaram sobre os determinantes estudados econo-

metricamente. Em síntese, instituições e políticas desempenham um papel tão importante 

quanto o capital humano, as infraestruturas e a inovação. Entre as regiões mais dinâmicas, os 
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fatores institucionais, incluindo as políticas, estão no top 3 dos fatores de crescimento mais recor-

rentes. Entre as regiões com menor desempenho, figuram entre as três principais causas de estran-

gulamento.  

 O desempenho das regiões mais dinâmicas é particularmente favorecido por: 

 ingredientes institucionais como qualidade da governança de organizações e redes, lide-

rança, capacidade de mobilização de atores e persistência. O diálogo, a concertação e a 

montagem de estratégias de cooperação são referidos como elementos muito importantes 

nos processos de desenvolvimento regional. Há um envolvimento considerável de parceiros 

sociais na identificação de prioridades de desenvolvimento e, em particular, no desenho de 

programas de ação focalizados na inovação e na articulação entre a procura e a oferta de 

formações mais ou menos profissionalizantes; 

 e por determinadas características das políticas públicas de desenvolvimento. Entre estas, 

contam-se as que privilegiam os fatores endógenos do crescimento potencial, as que pro-

movem cooperação e ligações (”bridges”) entre agentes (por exemplo, entre produtores e 

utilizadores de conhecimento científico ou ainda na montagem de estratégias de ação co-

letiva) e as que favorecem a regeneração urbana. 

 Já nas regiões com menor desempenho encontram-se elementos institucionais e po-

líticas públicas entre os motivos de estrangulamento do crescimento, a saber: 

 a nível de traços institucionais bloqueadores, avultam a falta de espessura institucional, as 

dificuldades de mobilização de atores, a falta de continuidade e persistência na execução 

de políticas por parte das organizações (tanto públicas como privadas), a instabilidade na 

governança das organizações, a falta de visão estratégica comum, fragilidades na capaci-

dade técnica da administração subnacional e dificuldades na articulação entre níveis de 

governo público; 

 resistência à substituição de políticas ancoradas em subsídios e investimento exógeno por 

políticas orientadas para a libertação da capacidade endógena de crescimento e desenvol-

vimento. A persistência em políticas centradas na transferência de recursos para estes ter-

ritórios, numa lógica de redistribuição, fomentam hábitos de “rent-seeking” e não ajudam 

a criar nos agentes locais apetência por estratégias orientadas para o crescimento. 

 Destas conclusões todas resultam recomendações claras para a formulação de políticas de 

desenvolvimento regional. Em linha com a natureza multidimensional tanto das causas do cresci-

mento económico como das do desenvolvimento económico, a abordagem política deve ser 

transversal em vez de sectorializada, privilegiando 

 o aproveitamento da capacidade de todas as regiões, independentemente do seu nível 

de desenvolvimento, contribuírem para o crescimento económico nacional; 

 a aposta na diferenciação geográfica, através de instrumentos de política territorialmente 

personalizados e baseados nos lugares; 

 pacotes de políticas em vez de medidas avulsas; 

 aberta à participação dos parceiros do desenvolvimento nas regiões, desde a fase de 

planeamento estratégico e de identificação de prioridades; 

 centrada nas causas que, em cada região, se revelarem mais promissoras para promo-

ver o crescimento a par da indispensável coesão territorial e social. 
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6 Paradigmas na política de desenvolvimento regional 

 Em larga medida, as intervenções públicas em prol do desenvolvimento regional acompa-

nharam os desenvolvimentos no conhecimento científico. Não se estranha, por isso, que a política 

regional da União Europeia não tenha nascido com a fundação das Comunidades nos anos 50;4 o 

otimismo neoclássico descrito na Subsecção B.1 acerca da capacidade dos mercados para promo-

verem a convergência real imperava nos círculos internacionais da política económica. É nos anos 

60 que várias economias avançadas começam a implementar políticas orientadas para os territó-

rios, muito influenciadas pelas implicações políticas dos modelos de raiz keynesiana e da escola 

dos polos de crescimento recenseados nas Subsecções B.2 e B.4, respetivamente. Foram décadas 

de crescimento nacional assinalável, o que ajudou a financiar políticas de desenvolvimento assentes 

em mecanismos de redistribuição e investimento exógeno nos territórios menos prósperos. 

 Na década passada, o pensamento sobre o papel dos fatores endógenos no crescimento e 

no desenvolvimento começa a influenciar o discurso político e o desenho de instrumentos de po-

lítica assentes na sua dinamização. A relevância do conhecimento, das economias de aglomeração, 

do papel ambivalente da redução de custos de transporte sobre o consumo e o emprego, bem 

como dos elementos imateriais, matérias passadas em revista nas Subsecções B.5, 4.1 e 4.2, começa 

a fazer caminho nas políticas de desenvolvimento regional. No espaço europeu, são marcos impor-

tantes algumas experiências nacionais5 e, em termos de futuro próximo, o relatório Barca (2009) 

sobre a política de coesão bem como a estratégia de desenvolvimento da União Europeia até 2020 

“Europa 2020”. Em Baleiras (2011a, pp. 51–56) há uma exposição desenvolvida sobre as ilações da 

teoria económica para o papel do Estado na promoção do desenvolvimento regional. 

 As experiências com fatores endógenos que se vêm acentuando desde o ano 2000 são de 

tal modo significativas face ao passado que muitos especialistas nesta área se reveem na afirmação 

que a OCDE vem fazendo há vários anos — OCDE (2009, 2010, 2011) — de que está em curso uma 

mudança de paradigma nas políticas de desenvolvimento regional. O Quadro 1 ajuda a perceber 

as diferenças e, sobretudo, a discernir as tendências atuais. 

 Sem se pretender escrever um comentário exaustivo às diferenças entre paradigmas, dei-

xam-se de seguida algumas observações. 

 Primeira, os dois modelos irão continuar a coexistir durante vários anos. Da conscienciali-

zação dos técnicos acerca de novas abordagens até à concretização no terreno de instrumentos 

políticos inovadores, passando pela consciencialização dos decisores políticos e dos interesses ins-

talados em torno da abordagem antiga, passará um tempo considerável, embora variável de país 

 

4 A DG Regio (Direcção-Geral da Política Regional) é criada somente em 1968 mas podemos dizer que uma política 

estrutural comum orientada para os territórios começa apenas quando o Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-

gional é criado, em 1975. A esta evolução não é estranha a evolução da própria integração europeia, na medida em 

que os aprofundamentos sucessivos (união aduaneira, alargamentos, mercado comum, sistema monetário europeu, 

liberalização financeira, e finalmente a união cambial e monetária), se bem que globalmente positivos, criaram de-

sequilíbrios territoriais dentro e entre Estados-Membros, tornando esses desequilíbrios numa preocupação comum. 

5 No domínio das economias de aglomeração, a iniciativa “Centre of Expertise Programme” na Finlândia, orientada 

para a endogeneização de processos de inovação em pequenas e médias empresas, e as “Estratégias de Eficiência 

Coletiva”, iniciativa em Portugal para fazer face a quatro tipos de desafios de competitividade. No domínio da 

coordenação de políticas sectoriais visando uma abordagem integrada para o desenvolvimento de territórios rurais, 

considere-se a iniciativa canadiana “Rural Partnership”. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm
http://www.tekel.fi/in_english/science_parks_in_action/programmes_and_networks/oske/
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=222&lang=pt
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=222&lang=pt
http://www.tbs-sct.gc.ca/hidb-bdih/initiative-eng.aspx?Hi=22
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para país. No entanto, as avaliações internacionais a que temos feito referência neste artigo vêm 

reconhecendo a transição gradual de um modelo para o outro. 

Quadro 1 — Paradigmas na política de desenvolvimento regional 

 

Fonte: adaptação própria de OCDE (2010). 

 Segunda, a mudança de paradigma está associada a uma mudança de diagnóstico quanto 

aos problemas de desenvolvimento e suas causas. No modelo antigo, o problema reconhecido no 

debate político é essencialmente sobre disparidades inter-regionais no rendimento e no acesso a 

serviços coletivos (saúde, educação, saneamento, transportes). A política recolhe fundos nos terri-

tórios mais prósperos para aplicar em territórios-alvo com níveis baixos de desenvolvimento (fre-

quentemente operacionalizado pelo valor do PIB em percentagem da média nacional ou suprana-

cional) numa lógica eminentemente redistributiva. Os recursos da política são aplicados para infra-

estruturar esses espaços, subsidiar o investimento direto exógeno (do estrangeiro ou outras partes 

do país) e subsidiar programas de integração social, frequentemente desenhados de cima para 

baixo, fora dos territórios-alvo. A coesão económica e social, entendida como o objetivo de reduzir 

as assimetrias regionais no rendimento e no acesso a equipamentos coletivos, domina os instru-

mentos de política do modelo antigo. Ao invés, o novo paradigma parte do princípio que só há 

coesão económica e social sustentável com competitividade. Este princípio é para aplicar em 

todos os territórios, embora com declinações próprias em função das características territoriais 

específicas associadas aos determinantes do desenvolvimento endógeno. O objetivo é libertar e 

aproveitar o potencial de crescimento de toda e qualquer região para promover a competitividade 

e a equidade. Não mais se trata de uma política redistributiva no seu objetivo, embora possa e deva 

ser uma política que tenha em conta a distribuição de oportunidades. 
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 Terceira, o discurso político no modelo antigo é muito marcado pela lamentação sobre os 

atrasos relativamente às regiões mais desenvolvidas. Em certo sentido, corre atrás do prejuízo, reage 

aos problemas com medidas de compensação. No novo modelo o discurso tende a ser pró-ativo 

e mais positivo e construtivo, centrado no aproveitamento de oportunidades para crescer e desen-

volver; as medidas de política são menos casuísticas e avulsas e mais integradas e imbuídas de 

dimensão estratégica. Ainda em termos de metodologia, os instrumentos de política no novo 

paradigma, para além de emanarem de estratégias territorializadas de desenvolvimento, contêm 

programas de ação e tendem a estabelecer metas em termos de resultados (tarefa tecnicamente 

difícil) que possam ser contratualizados com as estruturas de gestão e os beneficiários dos instru-

mentos. Por que a eficácia da política passa, em larga medida, pela alteração de comportamentos 

dos agentes económicos, a persistência no rumo e nos instrumentos de política é um valor preco-

nizado no novo paradigma. Do seu ADN faz igualmente parte a exigência de avaliação de resulta-

dos. 

 Quarta, como a competitividade e a equidade são finalidades multidimensionais, impactá-

veis por uma diversidade de políticas públicas, o novo paradigma reconhece a inevitabilidade de 

as políticas sectoriais com maior impacto estrutural serem devidamente coordenadas antes e du-

rante a sua intervenção no território. Para que o papel de síntese das políticas seja devidamente 

interpretado no território, são indispensáveis mecanismos de governança que favoreçam aborda-

gens integradas, participadas pelos sectores, sensíveis ao contexto territorial e orientadas 

para o longo prazo. 

 Quinta, no modelo antigo, o investimento tende a ser encarado como exógeno à região. 

Um equipamento que se deposita em determinado território, vindo do exterior, e cuja decisão de 

incentivar não tem necessariamente em conta as relações inter-industriais de arrasto e propulsão 

no interior desse território. Pelo contrário, no novo paradigma, as capacidades endógenas de apro-

veitar o investimento direto, próprio ou alheio, são essenciais na modulação de eventuais estímulos 

públicos. A valorização dos ativos próprios dos territórios intervencionados está no cerne dos 

instrumentos políticos da nova geração. Os atores (“stakeholders”) locais e regionais assumem um 

papel protagonista e pró-ativo no desenho e na governança das estratégias territorializadas de 

desenvolvimento. 

 Sexta, no novo paradigma o Estado vê alterado o seu papel. Torna-se relativamente menos 

importante enquanto financiador e decisor sobre quase tudo para ser cada vez mais um facilitador 

do encontro de vontades e meios entre quem está nos territórios e quem neles pode querer investir, 

trabalhar e residir. 

 Em síntese, a mudança de paradigma consiste essencialmente no abandono de: 

 subsídios independentes dos resultados, baseados em assimetrias inter-regionais, para 

passar a privilegiar transferências norteadas para o desempenho, transferências que indu-

zam comportamentos orientados para a melhoria da competitividade territorial; 

 abordagens sectorialmente separadas e independentes umas das outras para passar a pri-

vilegiar soluções integradas e multissectoriais (o que requer boas soluções de governança 

horizontais e verticais, como exploraremos na Secção 8); 

 definição e execução de políticas de cima-para-baixo e tendencialmente uniformizadas em 

direção a soluções de governança vertical partilhadas e sensíveis ao contexto dos lugares. 
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7 Bloqueios institucionais em Portugal 

 As secções anteriores permitiram-nos perceber quais são as tendências nas melhores prá-

ticas internacionais em matéria de políticas de desenvolvimento regional. E como é que Portugal 

se situa neste contexto? 

 Diremos que o país se encontra em transição entre o antigo e o novo paradigmas. Até 

à adesão às Comunidades Europeias em 1986, não se pode falar propriamente em política de de-

senvolvimento regional.6 De então para cá, surgiram instituições públicas vocacionadas para pen-

sar, planear e até executar medidas de desenvolvimento baseado nos territórios (comissões de 

coordenação regional, Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional…) e apareceu dinheiro dos 

contribuintes, os fundos estruturais e de coesão da então política regional europeia. Entre 1989 e 

2009, foram aplicados na economia portuguesa cerca de 48 mil milhões de euros (mM€) de fundos 

europeus, a que se terão somado 26,9 mM€ dos contribuintes portugueses e 17,8 mM€ das em-

presas residentes — conforme Baleiras (2011a, p. 60). A utilização destas verbas exigiu uma verda-

deira mudança cultural na gestão de instrumentos de política que acabou por extravasar para ou-

tros domínios da ação do Estado: programação orçamental plurianual, fundamentação estratégica, 

predomínio de regras sobre discricionariedade e avaliação (prévia, contemporânea e posterior à 

execução) foram valores novos na gestão pública portuguesa importados largamente pela política 

regional. Amplamente inspirados pelas implicações de política dos modelos de raiz keynesiana e 

da escola dos polos de crescimento, predominaram os incentivos ao crescimento por causas exó-

genas (provisão de infraestruturas a cargo do Estado, subsidiação a projetos privados de investi-

mento isolados do meio económico envolvente, ao fim ao cabo, o território, e instrumentos de 

política com fraca participação dos atores na sua construção) e a visão da política de desenvolvi-

mento regional como uma política assistencialista à “Robin dos Bosques”, como se só houvesse 

problemas de desenvolvimento nos espaços pobres ou se a redistribuição não fosse uma questão 

interpessoal (em vez de ser erradamente, em nossa opinião, tratada como inter-regional). 

 O país deu entretanto passos de gigante em inúmeros domínios, da redução extraordinária 

da mortalidade infantil (para níveis inferiores aos da maioria das nações desenvolvidas) à compres-

são das distâncias no território.7 Estudos vários8 comprovam a melhoria significativa em todo o 

território nacional do acesso dos cidadãos a bens e serviços coletivos, como mobilidade, tratamento 

de águas residuais, saúde e educação. Designando por coesão territorial as taxas de cobertura da 

população por redes de equipamentos e infraestruturas que asseguram o fornecimento deste tipo 

de bens, os referidos estudos convergem ainda na conclusão de que o país se tornou menos assi-

métrico na coesão territorial. Já o mesmo não afirmam em relação à competitividade territorial, 

medida através de indicadores a nível subnacional como peso de sectores transaccionáveis no VAB, 

percentagem da população ativa com ensino secundário completo ou superior, número de paten-

tes industriais, e evolução da quota nos mercados externo e interno das empresas residentes. A 

competitividade territorial progrediu menos que a coesão territorial, um resultado em linha com 

 

6 “Nunca houve política regional em Portugal embora de há muito se fale dos desequilíbrios regionais e da neces-

sidade de os corrigir” — Lopes (1984, p. 331). 

7 OCDE (2008, p. 102) dá conta de uma diminuição em cerca de 50% nos tempos de percurso entre as capitais de 

distrito e Lisboa ocorrida entre 1986 e 2006 em virtude da melhoria da rede rodoviária nacional. 

8 Mateus (2005), DPP (2006) e Mateus (2013). 
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indicadores macroeconómicos que comparam a competitividade do país com outras economias 

nacionais. Ao contrário do que sucedeu com os indicadores de coesão, as assimetrias competitivas 

entre territórios de nível NUTS III não cessaram de aumentar desde os anos 70 (ver indicadores 

quantitativos no Anexo A). 

 A partir do 3.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA) e, com mais profundidade, a partir do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) surgem várias inovações no esteio do novo 

paradigma. Não só a competitividade é assumida no QREN, a par da coesão, como os objetivos 

políticos a prosseguir com o concurso financeiros dos fundos europeus, como se adotaram solu-

ções de governança visando uma melhor integração territorial das política sectoriais — pormenores 

em Baleiras (2011a, pp. 61–69). O quadro de programação seguinte, Portugal 2020, anuncia o apro-

fundamento deste rumo. 

 Para os propósitos deste artigo, mais do que explicar os passos dados em direção ao novo 

paradigma, importa refletir sobre uma série de equívocos e desafios que permanecem na soci-

edade portuguesa como entraves institucionais à sua plena adoção. A exposição seguinte prepara 

o terreno para a apresentação de propostas de solução na próxima secção. 

7.1 Dificuldades na compreensão pública de questões transversais 

 Uma das razões por que é difícil os políticos se interessarem por políticas ou questões 

transversais é o facto de os cidadãos não sentirem que elas existem. O que eles veem são falhas da 

política sectorial. Dois exemplos. Se uma maternidade é fechada, o que as famílias veem é uma 

unidade de saúde que desapareceu e queixam-se do hospital local ou da política de saúde. Se um 

troço de via-férrea é encerrado, o que os utentes veem é que os comboios deixaram de lhes passar 

à porta e queixam-se então da CP ou da política de transporte ferroviário. O que eles veem são as 

causas próximas do descontentamento mas as verdadeiras causas são outras — são questões de 

desenvolvimento (têm a ver com a perda de mulheres em idade fértil e o desaparecimento de 

empregos e oportunidades sub-regionais de tráfego e, portanto, de massa crítica de parturientes 

e passageiros). 

 As questões de desenvolvimento estão demasiado distantes do seu quotidiano e as pessoas 

não conseguem identificar claramente um governante a quem pedir responsabilidade por elas. 

Portanto, as pessoas sentem o efeito de falhas de transversalização como consequência de 

políticas sectoriais e não tanto como ausência de qualquer política transversal ou de coorde-

nação de políticas sectoriais. Nem fazem ideia do que isso seja ou que deverá existir transversa-

lidade e coordenação na ação política. Ora esta é uma primeira dificuldade para interessar os go-

vernos centrais por políticas transversais orientadas para o desenvolvimento territorial. 

7.2 Problemas transversais e governança vertical 

 Uma segunda dificuldade reside no facto de a administração pública e a própria compo-

sição do Governo estarem organizados verticalmente, i.e., em sectores: saúde, transportes, 

ambiente, educação, comércio, indústria… Uma estrutura assim não ajuda a conceber respostas 

para problemas transversais. Antes favorece a gestação de silos que não comunicam uns com os 

outros e veem com desconfiança qualquer tentativa de aproximação por parte de outras áreas. 

 Isto não significa que se defenda o fim das pastas e dos departamentos sectoriais. Há com 

certeza razões de especialização e eficácia que recomendam a sua manutenção. O que faz falta no 
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país é a compatibilização da estrutura vertical com mecanismos ágeis e eficazes de coordenação 

horizontal para lidar com desafios multidisciplinares que exijam respostas sectorialmente compatí-

veis umas com as outras. É claramente o caso do desenvolvimento económico e até mesmo do 

crescimento económico, pelas razões abundantes que invocámos nas Secções 4 e 5. 

7.3 Desarticulação territorial das políticas públicas 

 As políticas sectoriais com maior impacto no desenvolvimento raramente têm objetivos e 

estratégias territorializadas e, quando possuem alguma preocupação de declinação territorial dife-

renciada, não estão alinhadas umas com as outras nem com uma estratégia e objetivos assu-

midos pelo Governo como um todo. 

 Os instrumentos de planeamento territorial até contam com a participação dos ministérios 

responsáveis por aquelas políticas na sua fase de conceção. Falamos dos Planos Regionais de Or-

denamento do Território (PROT). Os ministérios contribuem com as suas ideias e intenções de in-

vestimento para o planeamento das redes de equipamentos coletivos. Conhecer que equipamentos 

serão construídos ou remodelados, com que valências, quando e aonde certamente ajuda a inte-

grar externalidades entre redes sectoriais e a promover a racionalização das redes em linha com a 

estratégia de desenvolvimento de cada PROT. O problema é que os PROT não vinculam ninguém 

com a sua concretização. As intenções de investimento são isso mesmo; por isso, nem sequer há o 

cuidado de verificar se existe a indispensável cobertura orçamental para as financiar. 

 Qualquer revisão de uma rede sectorial é normalmente um exercício de “equilíbrio parcial”. 

Decorre à margem da estratégia consensualizada em cada PROT e não são ponderados os efeitos 

de refluxo sobre a atividade económica e a utilidade social das outras redes. Um bom exemplo 

deste modo de atuação foram as iniciativas de compressão das redes de equipamentos concreti-

zadas nas legislaturas de 2005–2009 e 2011–2015. Não se discute a evidente racionalidade econó-

mica de cada sector para reduzir a sua presença física em territórios de menor capilaridade. O 

problema de desenvolvimento está em que a solução ideal na perspetiva individual da Saúde, da 

Educação, da Justiça, da Administração Interna, etc. é fechar estabelecimentos e dispensar ou retirar 

recursos humanos dos mesmos sítios. Há um impacto negativo inegável nestas pequenas econo-

mias locais com o desaparecimento de consumidores e postos de trabalho diretos, indiretos e in-

duzidos. Há também um impacto negativo na coesão territorial, na medida em que diminuem as 

capacidades de acesso a serviços públicos em territórios já de si dominados por uma população 

envelhecida e com limitações de mobilidade. Sem coordenação e na ausência de uma iniciativa 

política abrangente em prol do desenvolvimento nos territórios de baixa densidade, um conjunto 

de boas soluções parciais não é necessariamente uma boa solução geral. Como afirmava recente-

mente o Prof. João Ferrão, “(…) para cada um dos sectores pode ter sentido, com os seus critérios 

estritamente sectoriais, a forma como racionalizam as suas redes, mas, se ninguém tem uma visão 

de conjunto, o resultado é transformar Portugal num queijo Gruyère, cheio de buracos que resultam 

de decisões tomadas separadamente.” — Ferrão (2014). 

7.4 Estratégia 

 Já foi referida a importância da estratégia na formulação das modernas políticas de desen-

volvimento regional. Impactar variáveis estruturais do desenvolvimento requer estratégia pois é ela 

que dá o conhecimento sobre a situação de partida, habilita a formulação da visão de médio e 

longo prazo, inspira os programas de ação (com suas metas e recursos), mobiliza os parceiros, 
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convoca a participação destes nos modelos de governança, legitima a liderança, enforma a coerên-

cia na aplicação dos instrumentos e projetos, alimenta a resiliência necessária para persuadir os 

outros a vencer as dificuldades de percurso e não dispensa a avaliação crítica antes, durante e após 

a execução como condição de validade e ajustamento à evolução do enquadramento. 

 Ora em Portugal fazem-se belíssimos exercícios de planeamento estratégico. A capacidade 

de pensar ex ante e planear não é um problema no país. As verdadeiras dificuldades surgem 

quando se começa a executar. Não raras vezes, a estratégia vai para a gaveta nesse momento e 

o que era planeado dá lugar à implementação improvisada e circunstancial. A roda é descoberta 

inúmeras vezes quase sem sair do mesmo sítio. A avaliação não é levada suficientemente a sério 

na condução das políticas públicas e as frequentes mudanças de rumo, quando não mesmo a 

sua ausência, acabam por fatigar os destinatários e executores descentralizados das políticas, 

os agentes económicos cuja mobilização e participação deveria ser o primeiro ativo a construir e 

sedimentar. As fragilidades que ainda apresentamos na execução de estratégias são uma barreira 

à eficácia das políticas estruturais que urge ultrapassar. 

7.5 Política de desenvolvimento regional e utilização de fundos estruturais 

 Aqui estão dois equívocos graves que o país continua cometendo. Os fundos estruturais 

disponibilizados pela política de coesão da União Europeia, com os seus objetivos, regras de elegi-

bilidade e envelopes financeiros, estão, sem dúvida, vocacionados para alavancar as políticas naci-

onais de desenvolvimento regional. Um equívoco é a confusão entre política de desenvolvimento 

regional e execução financeira de fundos estruturais.9 O segundo engano é julgar que todas as 

utilizações desses fundos em projetos sectoriais fazem a política de desenvolvimento regional. 

 Uma política de desenvolvimento regional, como a que se defende neste documento e 

está em linha com o novo paradigma das práticas internacionais, não se pode confundir com a 

execução financeira de fundos estruturais. Em primeiro lugar, por que esta não pode ser um fim 

em si mesma, sob pena de hipotecarmos a capacidade transformadora da economia e da sociedade 

portuguesas que eles comportam. Os fundos são um instrumento financeiro, para cuja mobilização 

os contribuintes portugueses concorrem marginalmente através da dotação europeia mas com 

significado através da chamada contrapartida pública nacional. Os beneficiários privados também 

têm que contribuir com a contrapartida privada. Mesmo que se tratasse de maná divino, haveria 

sempre que considerar o custo de oportunidade das afetações escolhidas. Gastar por gastar não é 

um bom critério. Sendo um instrumento e não um objetivo em si, espanta e bloqueia o desenvol-

vimento que o debate político sobre a utilização dos fundos estruturais em Portugal resvale, quase 

sempre, para a taxa de dispêndio dos mesmos e quase nunca para os impactos, os resultados que 

estes recursos devem ajudar a criar na competitividade e na coesão territoriais. Em segundo lugar, 

uma boa política de desenvolvimento regional envolve muito mais do que dinheiro. Aliás, essa é 

uma marca que distingue bem os dois paradigmas anteriormente expostos. Mais do que ser finan-

ciador, espera-se do Estado o papel de motivador, facilitador e agilizador de vontades por parte 

 

9 Para os efeitos desta subsecção, devemos entender os “fundos estruturais” na aceção lata (que não é juridicamente 

rigorosa) de todos os instrumentos financeiros do orçamento da UE com finalidade estrutural integrados nas polí-

ticas de coesão, de desenvolvimento rural e na componente estrutural das de pescas e do mar. No período de 

programação 2014/2020 serão globalmente conhecidos como Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

e integrarão os seguintes instrumentos: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu, Fundo 

de Coesão, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. 
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dos atores. Há muita imaterialidade extremamente valiosa nesse papel. Pode não ser mediática, 

é certamente trabalhosa mas é indispensável para transformar Portugal. 

 O segundo equívoco decorre, em larga medida, do peso muito expressivo que a dotação 

de fundos estruturais tem tido na despesa pública nacional. Estima-se — Baleiras (2011a) — que 

sensivelmente a meio do 3.º QCA o investimento das administrações públicas alavancado por fun-

dos estruturais representaria cerca de metade do investimento total destas entidades. Sendo certo 

que as áreas de soberania nacional não são elegíveis, a taxa de alavancagem efetiva era bem supe-

rior a 50%. Nas empresas públicas, a taxa não seria menor. Os governos central, regionais e locais 

tornaram-se super-dependentes dos fundos europeus, a tal ponto que quase todos os ministérios 

se habituaram a ter um segundo orçamento: ao lado das fontes nacionais do então PIDDAC, tinham 

um programa operacional do QCA sob tutela direta do membro do governo do sector. Ao fim de 

20 anos de sectorialização dos fundos europeus, estes serviam para praticamente tudo o que 

era política vertical, dos transportes ao ambiente, da educação à formação profissional, da energia 

à agricultura, mesmo que pouco tivesse a ver com preocupações de longo prazo. Tornou-se extre-

mamente difícil o exercício de abordagens transversais e integradas, orientadas para o lado da 

oferta. Não é difícil perceber que este é o quadro político ideal para proliferarem os investimentos 

infraestruturais, avulsos e exógenos relativamente ao território. 

 Com um peso tão grande na despesa pública e tamanha captura sectorial dos fundos, ins-

talou-se entre políticos e criadores de opinião a ideia que fazer política de desenvolvimento regi-

onal consistia tão-somente na gestão financeira dos fundos estruturais, cabendo aos sectores de-

cidir o que investir, quanto, aonde, com quem e com que finalidades. Nesta perspetiva, é impossível 

haver uma dimensão de desenvolvimento ou até mesmo de competitividade na aplicação dos fun-

dos estruturais.10 A resenha da literatura económica e da evidência sobre boas práticas internacio-

nais acima feita demonstrou quão ignorante será persistir, com o conhecimento actual, nesta visão. 

A política de desenvolvimento regional pode, e provavelmente, deve ser ela a coordenar, com po-

der político forte, a estratégia dos fundos em Portugal; contudo, política de desenvolvimento regi-

onal é muito mais que isso, como o novo paradigma indica. 

7.6 Hábitos de “rent-seeking” 

 Não sendo, de modo algum, apanágio exclusivo de Portugal, encontramos na sua socie-

dade práticas relativamente arreigadas de tentativa de obtenção de tratamentos de favor, privilégio 

ou exceção no acesso a recursos comuns, aquilo a que em ciência política e na teoria das escolhas 

públicas se designa como comportamentos de “rent-seeking”. As raízes poderão ser profundas e 

antigas remontando à forma de povoamento do território na Baixa Idade Média, aos forais reais e 

ao corporativismo. Estes comportamentos são um obstáculo a ter em conta em qualquer reforma 

das políticas económicas e favor do desenvolvimento. 

 Estes hábitos têm tipicamente uma visão de curto prazo, estão centrados nos interesses de 

grupos específicos e têm maior capacidade de atrair recursos comuns se as políticas para o 

 

10 A programação do QREN pretendeu romper com esta perspetiva através de várias medidas, como a substituição 

dos programas operacionais sectoriais por programas operacionais transversais e a introdução do princípio da con-

corrência no acesso público ao financiamento comunitário. Para uma apresentação dos traços gerais do QREN e da 

política de desenvolvimento regional no período 2005/2009, ver Baleiras (2011a, pp. 61–69). Do que é público neste 

momento, a programação do Portugal 2020 parece consolidar esta inflexão estratégica. 

http://www.qren.pt/np4/home
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
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desenvolvimento permanecerem fragmentadas e não apostarem resolutamente numa orien-

tação para a competitividade e o crescimento. É por isso que tendem a opor-se tanto à introdu-

ção de mecanismos de seletividade e concorrência na atribuição de subsídios e como à adoção de 

estratégias de base territorial assentes em parcerias com atores que representem outros interesses. 

A montagem e a realização de projetos assentes no princípio da cooperação e de busca deliberada 

de economias de associação encontram resistência em comportamentos orientados para a busca 

de rendas económicas. 

7.7 Proporcionalidade e representação das minorias 

 O Quadro 2 revela que os círculos eleitorais para a Assembleia da República nos territórios 

periféricos da economia portuguesa exigem mais eleitores recenseados para terem direito a cada 

representante no Parlamento nacional do que os círculos dos territórios mais desenvolvidos. Assim, 

se a média nacional está nos 43.941 eleitores, os distritos em que são necessários mais eleitores 

são aqueles onde tipicamente residem menos pessoas e os índices de competitividade são inferi-

ores. Comparando os extremos da lista, são necessários 53.222 eleitores inscritos para Portalegre 

ter direito a um deputado enquanto que em Lisboa bastam 39.972 para o mesmo efeito. 

Quadro 2 — Distribuição por círculos eleitorais do número de deputados elegíveis: eleições 

de 05/06/2011 para a Assembleia da República 

 
Notas: i) círculos listados por ordem decrescente do rácio “eleitores por deputado”. ii) só são considerados os cír-

culos do território português. Acrescem dois deputados pelo círculo da Europa e dois pelo do Resto do Mundo. 

Fonte: CNE (2011); ordenação própria. 

 Isto quer dizer que a lei eleitoral e a demografia se conjugam para fazer vingar o interesse 

próprio imediato dos círculos mais populosos e prósperos. São um exemplo de aplicação da tirania 

da maioria, um conceito há muito trabalhado pelos cientistas políticos e economistas que se inte-

ressam pela teoria do voto — ver referências a Alexis de Tocqueville, Gordon Tullock e Richard 

Musgrave em Cullis e Jones (2009, pp. 117–118). A geografia para as eleições nacionais sobre-

representa os distritos mais desenvolvidos que, ainda por cima, são aqueles que já têm mais voz 
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junto do poder político através de outros canais. Não nos parece que este facto ajude a promover 

o reequilíbrio territorial das políticas no sentido preconizado pelo novo paradigma. 

7.8 Falta de confiança entre agentes 

 Os Portugueses são um povo algo desconfiado. Desconfiam uns dos outros e das institui-

ções. Há aforismos populares que o indiciam, como “desconfiar de todos e não falar verdade a 

ninguém", “na desconfiança é que está a segurança” ou “com um olho no burro e outro no cigano”. 

Mas há também sondagens que carreiam alguma evidência empírica sobre o fenómeno. Por exem-

plo, de acordo com estudos citados por Algan e Cahuc (2007), os Portugueses são o 25.º em 26 

povos cujos cidadãos menos confiam uns nos outros: menos de 15% dos Portugueses terá respon-

dido que é possível confiar nos outros — Figura 4. Naquele livro há ainda figuras e dados interes-

santes sobre a confiança dos povos nas suas instituições. Portugal surge quase sempre abaixo da 

média. 

Figura 4 — Níveis de confiança interpessoal em 26 países 

 

Nota: cada barra representa a fração da amostra nacional que respondeu “É possível confiar nos outros” à per-

gunta “Por regra, acha que é possível confiar nos outros ou é sempre desconfiado?” 

Fonte: inquéritos em 1990 e 2000 da rede World Values Survey, gráfico extraído de Algan e Cahuc (2007). 

 Ora a desconfiança nos outros mina o trabalho em rede e sinaliza indisponibilidade, se não 

mesmo incapacidade para entrar em estratégias cooperativas. Não é um comportamento amigo 

da economia nem um recurso endógeno simpático para as políticas de desenvolvimento re-

gional da nova geração. 
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 Aos decisores políticos e à administração exige-se maior coerência e continuidade nas po-

líticas com finalidade estrutural, aquelas que pela sua natureza mais dependem da adesão entu-

siástica e comprometida dos agentes económicos. O excesso de reformas e as frequentes reinven-

ções da roda têm que ser evitados pois cansam os agentes e levam-nos a descrer das instituições 

públicas e, por um argumento de continuidade, a apostar em estratégias individualistas. 

7.9 Aspirações regionais e estatuto das CCDR 

 As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) são serviços periféricos 

da administração direta do Estado com competências específicas nas áreas do desenvolvimento 

regional, do ambiente, do ordenamento do território e das cidades, competindo-lhes ainda apoiar 

tecnicamente as autarquias locais e as suas associações. Para além destas atribuições, as sucessivas 

leis orgânicas atribuíram ainda às CCDR duas tarefas singulares no conjunto da administração cen-

tral: 1) assegurar a coordenação e a articulação das diversas políticas sectoriais de âmbito regional; 

2) assegurar as responsabilidades de gestão dos programas operacionais regionais da política de 

coesão da União Europeia. Lendo essas leis com atenção, percebe-se quão transversal é o mandato 

que lhes tem sido cometido ao longo dos anos, assim como se percebe o papel importante que 

têm na articulação daquelas políticas nacionais com os atores regionais, públicos e privados. 

 Estas características tornam as CCDR muito presentes nos processos de desenvolvimento 

regional. O prestígio social de vários dirigentes que as serviram no passado contribuiu também 

para essa notoriedade. De tal modo é assim que junto das elites regionais, mormente no Norte, 

existe tipicamente uma elevada expectativa relativamente à capacidade das CCDR para intervirem 

no processo político de decisão. Em várias ocasiões as CCDR foram invocadas como embriões de 

futuros governos regionais no território continental; noutras, já foi equacionada a possibilidade de 

atribuir um estatuto político aos seus dirigentes máximos, embora não por sufrágio direto e uni-

versal. Ora isso gera um equívoco com características de dissonância cognitiva porquanto, à face 

da lei, as CCDR são uma instituição técnica. Os membros das respetivas presidências são nomeados 

pelos ministros da tutela e pelo Primeiro-Ministro e reportam àqueles em razão das matérias em 

apreço. 

 Referimos este aspeto porque o novo paradigma das políticas de desenvolvimento regional 

faz apelo a soluções de governança vertical dentro do sector público e a soluções de governança 

horizontal a nível das regiões. Atentas a experiência e a capacidade nelas instalada, as CCDR são 

candidatas naturais a um lugar privilegiado nessas soluções. O seu estatuto não deixará de ter que 

ser abordado e o equívoco aqui referido desfeito. 

7.10 Demografia, desertificação e desenvolvimento 

 Portugal enfrenta já uma dura realidade demográfica, caracterizada por natalidade redu-

zida, envelhecimento progressivo e saldos migratórios negativos. É uma realidade particularmente 

dolorosa nos territórios a leste e em algumas NUTS III do interior central. Porém, o futuro arrisca-

se a ser muito pior, De acordo com INE (2014d), “a população residente (…) tenderá a diminuir até 

2060, em qualquer dos cenários de projeção. No cenário central a população diminui de 10,5 mi-

lhões de pessoas, em 2012, para 8,6 milhões de pessoas, em 2060 (…). O índice de envelhecimento 

aumenta de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens, no cenário central. Nesse mesmo período e 

cenário, o índice de sustentabilidade potencial passa de 340 para 149 pessoas em idade ativa por 

cada 100 idosos”. A Figura 5 dá conta da inversão em marcha na estrutura etária do país. 
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 Se nenhuma alteração substancial acontecer nos fatores de crescimento e rejuvenesci-

mento da população, o despovoamento e o envelhecimento acentuado espalhar-se-ão para oeste 

e cobrirão todo o território nacional, com progressão “mais acentuada nas regiões que detêm atu-

almente maiores índices de sustentabilidade potencial.” — INE (2014d, p. 6). 

Figura 5 — Pirâmide etária em Portugal: estimativas em 2012 e projecções para 2035 

 
Nota: as linhas representam os contornos da pirâmide em 2035 associados aos cenários estudados pela fonte. 

Fonte: INE (2014d). 

 Os efeitos económicos decorrentes das perspetivas demográficas são muito graves e rela-

tivamente evidentes, pelo que nos dispensamos de elaborar sobre o assunto. É preciso uma res-

posta integrada e duradoura ao desafio da desertificação económica, social e ambiental e 

julgamos que ela deve procurar respaldo numa nova atitude do país perante o desenvolvi-

mento regional. Apostar nos fatores de crescimento de todos os territórios, e não apenas dos 

“hubs”, como se tem vindo a alertar neste documento, é a orientação que se impõe para conter a 

expansão dos ventos de desertificação e inverter onde for possível esta dinâmica destruidora. A 

implementação das características do novo paradigma das políticas de desenvolvimento regional 

certamente que ajudará a contrariar o enorme desafio que a demografia e a desertificação estão a 

colocar aos Portugueses. 

8 Pistas de solução 

 Que fazer? Eis a questão que naturalmente emerge da exposição anterior. Vimos que o 

mercado tem falhas na provisão de crescimento e desenvolvimento em todos os territórios. Aper-

cebemo-nos que há um espaço para a intervenção pública melhorante. Contudo, também as polí-

ticas públicas podem falhar. 

 Nesta secção, tomamos em conta o diagnóstico feito e deixamos à reflexão do país um 

conjunto de tipologias de solução exequíveis capazes de i) tornar as políticas públicas mais amigas 

do desenvolvimento regional e ii) promover uma política de desenvolvimento regional à altura dos 

desafios da competitividade e da coesão com que o país está confrontado. Falamos de tipologias 

e não de soluções fechadas porque a exposição é deliberadamente aberta para suscitar o debate 

em torno de variantes possíveis para cada tipo de resposta a seguir preconizada. 
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 Por razões de clareza argumentativa, podemos dividir as propostas em três categorias: me-

canismos de governança horizontal, instrumentos de política orientados para economias de aglo-

meração e rede e mecanismos de governança vertical. 

8.1 Mecanismos de governança horizontal 

 Sob esta epígrafe queremos abordar maneiras de melhorar a coordenação nacional de 

políticas sectoriais. 

8.1.1 Visão territorial nacional 

 Tudo deve começar com a assunção de uma visão territorial do país consensualizada en-

tre um conjunto alargado de partidos políticos e parceiros sociais. A ideia é haver uma estratégia 

territorializada de desenvolvimento que enforme as políticas públicas e as opções dos agentes 

económicos num prazo a ponderar, entre o mínimo de uma legislatura e o máximo de duas legis-

laturas. Há vantagens em a visão ser elaborada para um horizonte superior ao de uma legislatura. 

A primeira decorre da necessidade de haver estabilidade e persistência nos instrumentos de apli-

cação para que a estratégia frutifique. A segunda vantagem é o facto de a adoção de uma visão 

superior a quatro anos convocar a compromissos com a oposição, os parceiros sociais e os repre-

sentantes dos governos subnacionais. Tais compromissos são desejáveis para que se possa falar de 

uma visão do país e não da visão de uma maioria política circunstancial. Um prazo de sete anos 

ofereceria aqueles benefícios e ainda o de facilitar o alinhamento da visão territorial com o modelo 

de desenvolvimento da UE e o ciclo de sete anos das políticas e do orçamento comunitários. Este 

caso permitiria integrar a estratégia de aplicação dos fundos estruturais na estratégia nacional de 

desenvolvimento regional, em vez de obrigar o país a desenhar duas estratégias separadas para 

temas afins. Vale a pena informar que foi esta a solução que a Irlanda adotou em 2000.11 Daria 

ainda a Portugal uma legitimidade acrescida perante os seus parceiros europeus na negociação a 

cada sete anos do quadro financeiro plurianual poder mostrar-lhes que as posições negociais por-

tuguesas emanam de uma visão territorial concertada internamente e que liga as opções políticas 

sectoriais nacionais. 

 A visão territorial deveria conter os seguintes elementos: 

a) enunciação dos objetivos nacionais de desenvolvimento regional; 

b) indicação das politicas que deverão contribuir para a sua concretização, em linhas ge-

rais; 

c) identificação dos recursos afectos, designadamente orçamentais, para compatibilizar a 

visão territorial com a estratégia orçamental de médio prazo de que o país tanto ne-

cessita; 

d) metas qualitativas e quantitativas e indicadores de acompanhamento; 

 

11 A Comissão Europeia (2014) atesta que o Plano Nacional de Desenvolvimento 2000/2006 apresentado em 1999 

pelo Governo irlandês se distinguia dos dois anteriores por ser mais abrangente que a estratégia de utilização dos 

fundos da política de coesão. Naquela fonte pode ler-se: “Unlike the two previous Plans, which were drafted exclu-

sively for the purpose of securing EU Structural Funds, the NDP 2000-2006 is broader in its scope and size and is 

designed to address a wider range of infrastructural, economic and social needs, with Structural Funds accounting 

for only 10% of planned investment and the bulk of the funding coming from domestic sources. The National De-

velopment Plan and the Community Support Framework are, therefore, being implemented as an integrated invest-

ment plan and strategy for economic and social development for the period 2000-2006.” 
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e) obrigação dos ministérios sectoriais responsáveis pelas políticas com maior impacto no 

desenvolvimento regional (educação, emprego, ciência, transportes, ambiente, agricul-

tura, economia) construírem estratégias próprias com declinação regional que contri-

buam para implementar as metas nacionais de desenvolvimento regional. Esta condi-

ção é justificada com a necessidade de compatibilizar os incentivos dos ministros com 

a vontade do Governo como um todo. Ao assumirem estratégias territorializadas por 

cuja concretização serão avaliados, aqueles ministros sectoriais passam a partilhar o 

interesse na visão territorial nacional, em vez de a considerarem uma responsabilidade 

de outros. É uma maneira, entre outras que se seguem, de materializar a chamada abor-

dagem “whole of Government” preconizada para lidar com políticas transversais;12 

 O que aqui se propõe não é radicalmente diferente do que existe nalguns países, como o 

Japão, a Noruega e a Finlândia. Este último caso é particularmente interessante para pensar a ope-

racionalização da visão territorial nacional em Portugal. Uma decisão do Parlamento aprova o Re-

gional Development Act: é uma lei que estabelece o sistema de desenvolvimento regional do país 

e um conjunto de princípios de organização institucional, nos quais se incluem os elementos a) e 

e) acima referidos. A versão anterior durou oito anos. Mandata o Governo para especificar os ele-

mentos b) a d) e adotar as soluções operacionais que entender mais eficazes para cumprir aqueles 

princípios. Mais informações na página-e intitulada Desenvolvimento Regional Nacional (uma de-

signação em si esclarecedora acerca da elevada prioridade transversal conferida ao tema). 

 Cremos que esta visão territorial, com uma duração de, pelo menos, quatro anos, poderia 

e deveria gerar sinergias para a adoção de estratégias de médio prazo noutras áreas da governação 

pública nacional. Para além das políticas sectoriais com maior impacto territorial a que o elemento 

e) se refere, estamos a pensar nas áreas de finanças públicas, captação de investimento direto, 

licenciamento de atividades económicas e ordenamento do território. 

8.1.2 Responsável político de valor reforçado 

 Tem que haver um membro do Governo ao leme da visão territorial, alguém que assegure 

a concretização da estratégia, a contribuição dos ministérios sectoriais e a execução de instrumen-

tos de política próprios, como os que se propõem no Ponto 8.1.2. Há dois sentidos para a política 

de desenvolvimento regional. Num sentido estrito, esta dispõe de instrumentos de política próprios 

que pode conceber e executar com níveis mínimos de articulação com outros ministérios. E há um 

sentido lato que inclui aquele e a coordenação intersectorial de que temos falado. 

 Ora é precisamente para dar eficácia a esta dimensão horizontal da política de desenvolvi-

mento regional que é indispensável reconhecer-se ao seu responsável político um estatuto pró-

prio. Para poder coordenar a contribuição dos ministros sectoriais tem que estar explícita e clara-

mente mandatado pelo Primeiro-Ministro para “mandar” mais que os outros nessa tarefa. Haver 

uma disposição habilitante na lei, como acontece no caso finlandês acima citado, ajudará cada 

governo a escolher a quem atribuir essa tarefa. Há soluções institucionais diferentes e interessantes 

 

12 Simpatizamos com a seguinte definição de abordagem do Governo como um todo para estas questões: “Public 

service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated response to parti-

cular issues.” — citação encontrada no portal de um serviço australiano que corresponde mais ou menos à Direcção-

Geral da Administração e do Emprego Público em Portugal. 

https://www.tem.fi/en/regional_development/national_regional_development
https://www.tem.fi/en/regional_development/national_regional_development
https://www.tem.fi/en/regional_development/national_regional_development
http://www.apsc.gov.au/apsinduction/module-4/what-is-whole-of-government
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noutros países, com vantagens e inconvenientes na adaptação a Portugal que merecem ser pon-

deradas. No Japão, já é normal haver ministros que, para além da sua pasta sectorial, têm ascen-

dente sobre os colegas no exercício da coordenação de uma política transversal. Esse ascendente 

advém do estatuto de ministro de Estado que lhes é conferido exclusivamente para este fim. As 

designações dos seus cargos são autoesclarecedoras, como se pode ler na página-e que apresenta 

a composição do Governo em funções. Na Finlândia o já mencionado Regional Development Act 

(do Parlamento) confere esse ascendente ao Ministro do Emprego e da Economia, o que desonera 

a lei orgânica do governo de ter que fazer a escolha entre os pares. Na Áustria, é o próprio Chan-

celer federal, que aliás tutela diretamente um serviço especial com responsabilidades parecidas 

com as que propomos no Ponto 8.1.3. Em França, é o Primeiro-Ministro que assegura a coordena-

ção destes assuntos, sendo assistido por um serviço muito reconhecido tecnicamente no país e no 

estrangeiro em políticas de ordenamento do território e desenvolvimento regional (a DATAR — 

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale). 

8.1.3 Agência especializada 

 A coordenação intersectorial de políticas baseadas no território, bem como a dinamização 

de instrumentos de desenvolvimento regional baseados em economias de aglomeração, requerem 

um Serviço dedicado na Administração Central. Devemos capitalizar na experiência acumulada e 

aproveitar o que existe. Não é necessário criar um novo departamento. A Agência para o De-

senvolvimento e Coesão (ADC, que resultou da fusão em 2013 de três serviços) pode desempenhar 

bem este papel. Atualmente, está centrada no universo dos fundos estruturais, cabendo-lhe res-

ponsabilidades de planeamento, coordenação da gestão e avaliação. Tem capital humano capaz 

para pensar e dinamizar instrumentos de política de desenvolvimento territorial. O que aqui se 

propõe concretamente é alargar a abrangência da sua missão para fora daquele universo e atribuir-

lhe um papel federador no diálogo com os serviços de outros ministérios responsáveis pelas polí-

ticas com maior impacto no desenvolvimento regional. Sob tutela do ministro com valor político 

reforçado, esta agência deverá zelar tecnicamente pela governança horizontal exercendo as se-

guintes competências: i) planeamento e avaliação de políticas e instrumentos de base territorial; ii) 

consultoria junto da administração pública (para promover coerência entre sectores nas suas inter-

venções territoriais, conforme é explicado abaixo); iii) execução de instrumentos próprios da política 

de desenvolvimento regional em sentido estrito, como sejam os que se propõem na Subsecção 8.2, 

em articulação com as CCDR. 

8.1.4 Reforço do peso dos círculos eleitorais sub-representados no Parlamento 

 Na Subsecção 7.7 deu-se nota da sub-representação que os distritos com menor densidade 

populacional têm na Assembleia da República. Já sabemos que há uma associação estreita entre 

aquela característica demográfica e o PIB per capita. Julgamos que mais voz destes territórios na 

casa da democracia é um fator que ajudará o conjunto do Governo a adotar uma postura territori-

almente mais equilibrada na área do desenvolvimento regional. Haverá mais pressão para que os 

ministérios sectoriais sejam sensíveis à contribuição que têm de dar para esta política transversal. 

Neste sentido, preconizamos uma ligeira alteração na distribuição das quotas de deputados por 

círculos eleitorais que reforce a representação relativa dos círculos eleitorais com menor den-

sidade populacional ou menor PIB por habitante. 

http://japan.kantei.go.jp/96_abe/meibo/daijin/index_e.html
http://www.datar.gouv.fr/qui-sommes-nous


 

32 |  

8.1.5 Dispositivos de conformidade estratégica 

 Sob esta epígrafe, temos em vista soluções institucionais para monitorizar o impacto terri-

torial das políticas nacionais com finalidade estrutural e, mais importante, prevenir a ocorrência de 

efeitos prejudiciais no desenvolvimento dos territórios mais vulneráveis. A ideia é influenciar a con-

ceção de instrumentos de política sectoriais desde a sua fase inicial por forma a minimizar aqueles 

efeitos. Mais genericamente, estes dispositivos podem ser vistos como testes regulares de con-

formidade das políticas públicas com a estratégia nacional de desenvolvimento regional. Vi-

sam garantir que os planos vão para o terreno e de acordo com a visão territorial aprovada. Existem 

dispositivos com estes fins pelo menos no Reino Unido, na Finlândia, no Canadá e na Coreia do Sul. 

 Os sectores identificados na visão territorial elaboram estratégias regionalizadas para as 

suas políticas que demonstrem o contributo das mesmas para as metas da estratégia nacional de 

desenvolvimento regional. A agência acima proposta avalia regularmente os impactos territoriais 

das intervenções sectoriais. Esta avaliação vai além do que a ADC realiza para os programas do 

QREN e futuramente do Portugal 2020. 

8.2 Instrumentos de política orientados para economias de aglomeração e rede 

 Da exposição anterior sobre causas do crescimento e do desenvolvimento e da mudança 

de paradigma nas políticas de desenvolvimento regional avulta a recomendação de os países apos-

tarem em parcerias com agentes económicos e sociais, incluindo governos subnacionais, capazes 

de canalizarem energia criativa para programas territorializados de indução de competitividade. 

Estas parcerias são tanto mais promissoras quanto é certo que elas podem ajudar decisivamente 

numa tarefa tipicamente difícil na aplicação de abordagens integradas das políticas públicas: coor-

denação e coerência entre níveis de governo e os vários atores e interesses a operar num determi-

nado território. A ideia é concertar estratégias e planos de ação coletiva e individual para a valori-

zação económica de recursos endógenos. Tal passa pela dinamização de externalidades positi-

vas na interação entre agentes, na linha do que as economias de aglomeração e rede podem 

oferecer. As Estratégias de Eficiência Coletiva, lançadas em Portugal em 2008, são um bom ponto 

de partida. Para a fundamentação teórica e operacional de instrumentos de política deste género, 

considerem-se Schmitz (1999) e Baleiras (2012). 

 O Estado tem essencialmente um papel de dinamizador e facilitador nestes instrumentos. 

Pode-lhe caber a definição dos princípios a que as parcerias devem obedecer, participar nalgumas 

com os serviços da administração que, em razão da matéria, faça sentido tornarem-se parceiros e 

discriminar positivamente o envolvimento dos parceiros em projetos coletivos relativamente à 

prossecução de ações individuais desgarradas e avulsas, seja através de majoração em incentivos 

financeiros ou da agilização de procedimentos administrativos e de licenciamento. Porém, os ou-

tros parceiros têm que ter um papel determinante, tanto na elaboração da estratégia para o seu 

território como na governação da parceria e na mobilização de recursos próprios para a concreti-

zação do programa de ação. O eventual envolvimento do Estado enquanto investidor deve ter uma 

lógica de complementaridade do investimento privado. 

 Estes instrumentos buscam respostas estruturadas e territorialmente diferenciadas para ti-

pologias de desafios como: 

 Clusterização sectorial — os objetivos são facilitar a exportação, promover o mercado de 

conhecimento aplicado (fazendo a ponte entre quem produz conhecimento e quem o 
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aplica em bens e serviços mercantis) e otimizar os benefícios da especialização ao longo da 

cadeia de valor; 

 Complementaridades urbano-rurais — a ideia é reforçar o modelo urbano policêntrico e 

conter a expansão territorial das perdas demográficas e económicas sentidas nos territórios 

de menor densidade; 

 Regeneração urbana — trata-se de intervenções coordenadas no tempo e no espaço entre 

as autoridades locais e os proprietários e utilizadores de património privado orientadas 

para a atratividade económica dos meios urbanos; 

 Cooperação transfronteiriça de segunda geração — após um ciclo longo dominado pela 

criação de infraestruturas, é tempo de uma nova orientação para a cooperação territorial 

nas áreas de fronteira com Espanha. Em Baleiras (2009b) preconizam-se três novas aveni-

das: i) partilha de procuras e cogestão de equipamentos de oferta de serviços coletivos (em 

áreas como saúde, educação, cultura, desporto, resíduos sólidos urbanos, ciclo urbano da 

água, ordenamento do território); ii) programas de ação coletiva para valorização econó-

mica de recursos territoriais (no género da iniciativa PROVERE)13; iii) remoção de custos 

públicos de contexto transfronteiriço que prejudicam a atividade das empresas e a quali-

dade de vida dos cidadãos. 

 A concessão eventual de incentivos públicos a estes consórcios deve emanar de um pro-

cesso exigente e seletivo, baseado em estratégias e programas de ação propostos pelos consór-

cios. A condução política destes instrumentos deve estar claramente atribuída. 

 Estes instrumentos de política são extremamente interessantes para promover o desenvol-

vimento económico nos termos preconizados neste artigo. Devem ser concebidos e acompanhados 

por forma a se alcançarem alguns dos seguintes resultados — OCDE (2013): 

 facilitar o desenvolvimento de perspetivas transversais e abordagens integradas para pro-

blemas coletivos e multidisciplinares, como são seguramente o crescimento e o desenvol-

vimento económicos; 

 aproximar os programas públicos de prioridades identificadas localmente, que ajudarão 

o por um lado, a identificar e aproveitar oportunidades que combinem e melhorem 

o impacto de programas públicos e de iniciativas locais; 

o por outro, a identificar conflitos e sinergias potenciais entre políticas públicas e in-

formar os decisores políticos em causa. 

 integrar as preocupações e perspetivas da sociedade civil e do sector privado no planea-

mento estratégico; 

 entregar a governação das parcerias aos próprios consortes, assim contribuindo para a au-

torresponsabilização local e o desenvolvimento de capacidades de governança público-

privada nos territórios; 

 

13 PROVERE: acrónimo de Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos. Instrumento da política de 

desenvolvimento regional lançado em 2008 e ainda em curso dirigido à competitividade em territórios de baixa 

densidade baseado em redes de cooperação entre agentes económicos visando a criação de valor e emprego a 

partir de recursos territoriais distintivos. Ancorado no papel explicativo dos fatores endógenos de crescimento, é 

um dos quatro tipos de Estratégias de Eficiência Coletiva lançados na mesma altura. Em Baleiras (2011b) encontra-

se a racionalidade económica e política, assim como informações úteis sobre o desenho operacional de instrumen-

tos deste género. A Rota do Românico e as Aldeias do Xisto são duas aplicações da iniciativa PROVERE que já têm 

projeção nacional e alguma exposição internacional. 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomanicosalvaguardapatrimonioimaterial.aspx
http://aldeiasdoxisto.pt/
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 fortalecer capacidade de liderança local, construir confiança e consensualizar prioridades; 

 melhorar os sistemas de informação local e regional através da melhor utilização de dados 

e indicadores locais, bem como trabalhar com base em competências e conhecimentos 

locais reconhecidos; 

 desenvolver a capacidade estratégica de olhar para além da execução de projetos e pro-

gramas, estimulando a capacidade das organizações participantes se adaptarem a novos 

desafios; 

 desenvolver a capacidade de antevisão, tomando em conta desafios e oportunidades para 

atrair novos parceiros e criar os alicerces estratégicos do desenvolvimento a longo prazo. 

8.3 Mecanismos de governança vertical 

 Vimos na digressão teórico-empírica sobre os fatores de crescimento e desenvolvimento 

que as políticas de desenvolvimento regional têm de se basear nos territórios e tomar em conta a 

diversidade dos atributos presentes em cada um. Esta conclusão sugere que os níveis de governo 

mais próximos dos atributos, os governos regionais e locais, deverão ser chamados a intervir e 

assumir responsabilidades nesta matéria. Esta sugestão carece, no entanto, de uma qualificação 

para se tornar numa recomendação. Proximidade é condição necessária mas não suficiente para 

descentralizar. É também necessário que os governos subnacionais disponham de uma vantagem 

informativa sobre o governo central relativamente à diversidade territorial e que funcionem de 

acordo com essa vantagem.14 É, pois, muito importante que as respetivas molduras institucionais 

assegurem voz aos atores (empresas, cidadãos, organizações não-governamentais) locais na for-

mulação das suas decisões políticas. 

8.3.1 Intermunicipalidade e reorganizações administrativas 

 No âmbito do atual quadro político-administrativo do território continental, cremos haver 

virtualidades por explorar na cooperação intermunicipal. Pensar e agir no território a uma escala 

superior à dos concelhos é muito importante para, pelo menos, duas finalidades estruturantes: 

planeamento estratégico do desenvolvimento e provisão de bens e serviços coletivos. 

 No primeiro caso, julgamos que o planeamento territorial à escala NUTS III não pode 

deixar de ser feito com e pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Áreas Metropolitanas (AM) 

mas sempre com incorporação de preferências dos demais agentes do desenvolvimento local. E 

tem que ser coerente com a visão territorial nacional assumida pela Assembleia da República e pelo 

Governo, nos termos propostos no Ponto 8.1.1. 

 No que diz respeito ao fornecimento de bens e serviços com benefícios geograficamente 

delimitados, julgamos que há ganhos de eficiência que se tornarão possíveis através de ajustamen-

tos verticais no sector público. A escala intermunicipal pode ajudar Portugal a melhorar a qualidade 

 

14 Ilação que se retira da chamada teoria da descentralização orçamental segundo a qual a autonomia de decisão 

orçamental a nível local (na função afetação das finanças públicas) só é eficiente (no sentido de Pareto) se: i) houver 

heterogeneidade territorial na procura ou na oferta dos bens de interesse coletivo; ii) for mais barato às autoridades 

locais que ao governo central coligir informação sobre procuras e ofertas locais; aquelas agirem em conformidade 

com essa informação na maximização do bem-estar local. Só por si, o argumento da proximidade do decisor aos 

problemas ou aos cidadãos não justifica a descentralização orçamental — demonstração em Baleiras (2002). 
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e a assegurar a sustentabilidade financeira na oferta de determinados bens e serviços, designada-

mente os que são prestados através de redes de equipamentos. Economias de escala, internalização 

de externalidades territoriais (“spillovers”), melhor relação custo-qualidade (“value for money”), são 

vantagens que a cooperação intermunicipal pode oferecer no exercício das competências munici-

pais. Neste sentido, deverá ser ponderada a passagem para as CIM ou as AM de algumas com-

petências municipais. Em concelhos de baixa densidade populacional e com superfícies grandes, 

os custos fixos na oferta de serviços como recolha, tratamento e valorização de resíduos ou na 

vertente em baixa do ciclo urbano da água são soluções a estudar. Há algumas experiências neste 

sentido cuja avaliação poderá ser útil para estender a outros territórios. Com interesse também 

para outras geografias, pode ser interessante pensar na partilha de recursos técnicos e humanos 

para liquidação e cobrança de taxas e emolumentos. A gestão de equipamentos municipais por 

parte de estruturas intermunicipais é outra frente potencialmente melhorante na afetação de re-

cursos. Com o tempo e o sucesso que estas experiências possam revelar, poderá tornar-se politi-

camente mais fácil equacionar a fusão de municípios. 

 Mas também poderá haver ganhos de eficiência na passagem de competências da admi-

nistração central para as CIM e AM. A gestão e a regulação dos transportes públicos são mais ou 

menos evidentes como áreas de interesse para este rearranjo vertical na governança pública. Por-

ventura, serão equacionáveis descentralizações também na rede de cuidados primários de saúde e 

nas escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, mais adiante até na rede do ensino secundário. 

 A terminar, algumas recomendações sobre o método. Não nos parecem aconselháveis 

soluções de descentralização ou centralização de competências a régua e esquadro. Elas devem 

acontecer no quadro de uma negociação entre quem cede e quem recebe a competência e os 

recursos para prover os bens. Julgamos que este processo deve ser concretizado num quadro 

contratual do tipo mandante-mandatário, com incentivos claramente identificados para induzir no 

mandatário o comportamento esperado pelo mandante. Neste sentido, deverão ser evitadas trans-

ferências financeiras baseadas em inputs, antes se devendo privilegiar na remuneração do manda-

tário a obtenção de resultados e o cumprimento das metas contratuais. 

 Há alguns ensinamentos úteis em países com que às vezes nos gostamos de comparar. 

Na Dinamarca houve a consciência de que a administração local e a administração regional estavam 

demasiado fragmentadas para receber novas competências. Numa reforma em 2007, os municípios 

foram colocados perante a escolha entre cooperarem uns com os outros ou se fundirem de modo 

a que as competências locais fossem exercidas para um determinado limiar mínimo de beneficiá-

rios. O número de municípios passou de 271 para 98. Tendo sido decidido confiar aos governos 

regionais a provisão de serviços de saúde, os 16 condados foram substituídos por cinco regiões. 

Na Finlândia, outro caso interessante. A lei-quadro para a reestruturação dos governos locais de 

2006 veio estimular a cooperação numa base voluntária. De acordo com a lei, para que um muni-

cípio pudesse vir a oferecer cuidados básicos de saúde ou formação profissional, deveria ter, pelo 

menos, 20.000 residentes (50.000 no caso da formação profissional). Os municípios de dimensão 

inferior poderiam, no entanto, vir a prestar estes serviços se atingissem aqueles patamares através 

de uma de três possibilidades: i) fusão voluntária com um ou mais municípios vizinhos; ii) criação 

de uma estrutura partilhada com municípios vizinhos para oferecer aqueles serviços respeitando 

os limiares mínimos indicados; ou iii) aquisição dos serviços em causa a municípios vizinhos de 

dimensão superior à mínima. Finalmente, um exemplo norueguês. O país alargou em 2006 o leque 
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de atribuições delegáveis pelos municípios em estruturas intermunicipais ou mesmo noutro muni-

cípio (o município hospedeiro). É importante sublinhar que nos dois últimos casos nórdicos o go-

verno central ofereceu incentivos financeiros para induzir nos municípios a opção pela fusão. Nos 

três exemplos, a fusão nunca foi imposta, antes foi proposta (eventualmente de modo privile-

giado) a par de outras modalidades institucionais para ganhar massa crítica na provisão pública; 

a palavra final foi dos municípios. 

8.3.2 Regionalização 

 A cooperação com e entre municípios não resolve todos os problemas de escala nem as 

externalidades negativas urbano-rurais. Em Portugal, mesmas as duas Áreas Metropolitanas são 

demasiado pequenas para pensar o desenvolvimento. Em OCDE (2014a, pp. 79–89) dá-se conta 

das dificuldades político-institucionais que associações de municípios criadas para atuar em bacias 

metropolitanas francamente maiores que as portuguesas têm em afirmar a sua eficácia enquanto 

instituições indutoras de maiores níveis de desenvolvimento. A legitimação política indireta e o 

alheamento de atores não-governamentais na sua governança são apontados pelos técnicos da 

OCDE como fragilidades a ponderar. 

 Sabemos que a criação de regiões político-administrativas no continente é uma questão 

controversa na sociedade. No entanto, numa exposição sobre soluções institucionais de gover-

nança vertical não seria intelectualmente honesto ignorar esta possibilidade. Vários países recorre-

ram nos últimos 20 anos à instalação ou ao reforço de autoridades regionais com legitimidade 

política própria no contexto de viragem da política de desenvolvimento regional em direção ao 

novo paradigma. Também o interesse que a descentralização adquiriu na teoria da administração 

pública no mesmo período ajudou a este movimento. Como é evidente, cada país é um caso e o 

que é uma boa solução num determinado contexto histórico, institucional, económico e político 

pode ser uma má decisão noutro. No Anexo C deixa-se à consideração dos leitores dois quadros 

que resumem algumas características deste processo, nomeadamente sobre o modo de escolha 

dos líderes, as funções e a autonomia orçamental no espaço da OCDE. Curiosamente, há países 

cujos governos regionais só têm competências na área do desenvolvimento económico. Antes de 

entrar no caso português, afigura-se útil notar que não parece existir uma associação estatística 

clara entre a existência de governos regionais e locais, por um lado, e o peso da despesa pública 

agregada no PIB, por outro. O Gráfico 1 mostra que a despesa média do conjunto das administra-

ções públicas em 33 países membros da OCDE representa cerca de 43% do PIB e que aproximada-

mente 40% dessa despesa é realizada por governos subnacionais. A mancha de observações no 

gráfico não evidencia uma relação significativa entre grau de descentralização orçamental (assim 

medido) e dimensão da administração pública. 

 Os parágrafos seguintes são uma abordagem necessariamente esquemática, pela restrição 

de espaço e do objeto central do artigo, sobre a natureza e o papel que autoridades politicamente 

legitimadas à escala regional poderão desempenhar no continente português. Ainda assim, julga-

mos que vale a pena colocar em discussão pública esta opção no contexto de uma reforma do 

Estado sobre o desenvolvimento económico. O arquétipo cuja discussão aqui se propõe é um mo-

delo suave de governos com legitimidade política própria à escala regional. 
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Gráfico 1 — Grau de descentralização orçamental e dimensão da administração pública, 

Estados-Membros da OCDE, 2012 

 
Nota: dados das finanças públicas de 33 Estados-Membros, referentes ao ano de 2010 no caso de um país, a 2011 

no caso de nove e a 2012 no caso dos demais 23. 

Fonte: OCDE (2014a, p. 32). 

 Sugerimos que a discussão seja feita com base no algoritmo delineado na Figura 6. Em 

primeiro lugar, refletir sobre o que se pretende com a regionalização no continente. De imediato, 

assumir uma condição de sustentabilidade orçamental. Depois, identificar as atribuições minima-

mente necessárias para cumprir aquele objetivo. Em quarto lugar, definir a arquitetura institucional 

e o modelo de governança mais adequados, numa lógica de custo-benefício, para desempenhar 

essas competências. Finalmente, e não menos importante, ponderar a natureza e a composição dos 

recursos financeiros das autoridades regionais. 

Figura 6 — Algoritmo para pensar a criação de governos regionais no território continental 

 

 Quanto aos objetivos, propomos um único: promoção do desenvolvimento económico 

à escala da região. Terá que ser uma finalidade ancorada em visão estratégica de médio a longo 

prazo e articulada com o modelo de desenvolvimento em vigor para os espaços político-adminis-

trativos mais vastos com que a região mais interage: o país (a visão territorial preconizada no Ponto 

8.1.1) e a União Europeia (atualmente, a estratégia Europa 2020). 
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 O cumprimento da missão não pode nunca pôr em causa a sustentabilidade orçamental 

das administrações públicas. A utilidade de um escalão regional na promoção do desenvolvi-

mento económico exigirá, inexoravelmente, a transferência de responsabilidades dos escalões na-

cional e local. De acordo com o que se defendeu na introdução à Subsecção 8.3, a descentralização 

político-administrativa tem que proceder de uma vantagem de eficiência e materializar-se num 

ganho para os contribuintes nacionais. Dadas as necessidades de correção das finanças públicas 

que se manterão nos próximos anos, pensamos mesmo que a garantia desta condição de susten-

tabilidade orçamental é um requisito mínimo de viabilidade política da regionalização suave em 

Portugal. 

 Neste enquadramento, devem ser pensados os instrumentos de política mais adequados 

para cumprir o objetivo. O pensamento estratégico tem que presidir antes e durante a execução 

dos instrumentos. Adiante salientaremos a indispensabilidade de se assegurar um papel decisivo à 

voz dos atores políticos, económicos e sociais na definição e acompanhamento da execução da 

estratégia e dos seus principais instrumentos de aplicação. Para motivar a discussão, sugerimos 

algumas áreas de intervenção para os instrumentos de política de desenvolvimento sob responsa-

bilidade de governos regionais: 

 promoção do alinhamento entre as competências da força de trabalho e as necessidades 

do tecido produtivo (montar modelos e instrumentos de política que promovam a aproxi-

mação entre a oferta e a procura de trabalho em linha com a estratégia de desenvolvimento 

regional); 

 promoção da competitividade do tecido empresarial tomando adequadamente em conta 

a mobilidade do capital. Sistemas de incentivos ao investimento empresarial seriam regio-

nalizados mas em estreita articulação com o governo central; porventura, os incentivos su-

jeitos a negociação com os beneficiários (o atual regime contratual) apenas seriam possíveis 

para projetos de investimento acima de determinados limiares tipo PIN15 e seriam geridos 

em exclusivo pelo governo central, embora sujeitos a parecer do governo regional antes 

do compromisso final; 

 promoção de equipamentos para utilização coletiva (domínios da mobilidade, do ambiente, 

da saúde, da educação, do desporto, etc.). Em tese, a posse deveria continuar a ser de quem 

é atualmente (governo central ou governos locais) e os governos regionais passariam a ter 

meios sob sua direção política (por exemplo, fundos estruturais) para cofinanciar a expan-

são, a modernização ou a reconversão de equipamentos, em linha, uma vez mais, com a 

sua estratégia de desenvolvimento económico regional. No fundo, os governos regionais 

definiriam instrumentos de cofinanciamento para aqueles fins aos quais os proprietários 

dos equipamentos poderiam aceder em concorrência ou sob negociação; 

 Elaboração de planos de ordenamento do território às escalas NUTS II e eventualmente 

sub-regional em articulação com o governo central, comunidades intermunicipais ou áreas 

metropolitanas e comunidades autónomas espanholas. 

 Para desempenhar estas atribuições, julgamos que uma estrutura institucional leve e ten-

dencialmente horizontal é suficiente. A capacidade instalada nas CCDR e em serviços regionais 

 

15 PIN: Potencial Interesse Nacional. Os projetos de investimento privado enquadráveis nesta categoria são objeto 

de mecanismos específicos de acompanhamento pela administração central. Informações no Portal da Empresa. 

http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/FerramentasdeApoio/ProjectosPotencialInteresse/Default.htm
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de outros ministérios deverá ser a base administrativa sobre a qual repousará a governação política. 

Chama-se a atenção para se evitar o mais possível a tentação de replicar nas regiões a estrutura 

vertical, sectorial, que caracteriza o Governo nacional e a administração central. Como amplamente 

se justificou neste artigo, a promoção dos fatores de crescimento e desenvolvimento, nomeada-

mente os endógenos, dispensa abertamente os silos que aquela arquitetura institucional potencia. 

 A natureza dos recursos financeiros que a administração regional poderá mobilizar tem 

que ser bem pensada. A legitimidade política própria convida, e bem, à atribuição de ónus político 

aos governos regionais na captação de recursos. A melhor forma de autoconter a expansão da 

restrição orçamental é precisamente responsabilizando os governos regionais pela mobilização das 

suas receitas. Neste sentido, para além de se assegurar na instituição em concreto de regiões polí-

tico-administrativas a condição de sustentabilidade orçamental acima referida, recomendamos a 

centralidade do princípio do beneficiário-pagador (ónus fiscal) e a ponderação de uma proibição 

de endividamento. Com efeito, se os governos regionais não forem proprietários de equipamentos 

e outras infraestruturas de utilização coletiva, desaparece o argumento de eficiência (alinhamento 

intertemporal entre custos e benefícios da provisão pública) a favor da emissão de dívida para 

financiar despesas de capital. Em função das competências da administração central e das autar-

quias locais que forem passadas para as administrações regionais, podem fazer sentido transferên-

cias orçamentais intergovernamentais a favor das regiões. A gestão de programas operacionais 

regionais, incluindo a responsabilidade pela afetação dos competentes envelopes de fundos estru-

turais, deve caber aos governos regionais. Neste quadro, em que os governos regionais têm com-

petências essencialmente imateriais, não nos parece que venham a existir desequilíbrios orçamen-

tais verticais ou externalidades interjurisdicionais na captação de recursos, que são as razões prin-

cipais apontadas na literatura económica para a existência de transferências do governo central. 

 A terminar, algumas palavras adicionais sobre geografia e governança dos governos e das 

administrações regionais. Acerca de geografia, queremos deixar claro que a jurisdição territorial 

destas instituições deve corresponder aos espaços NUTS II. Quando a regionalização foi discutida 

em décadas anteriores, todos os processos caíram, em boa medida, porque as propostas políticas 

em competição se dividiram quanto às fronteiras geográficas. É certo que então a administração 

central possuía múltiplos mapas de presença desconcentrada, levando ao desencontro dos minis-

térios no território. Também a cooperação intermunicipal era muito menos madura e territorial-

mente mais diversificada do que é hoje em dia. Porém, nos últimos dez anos este panorama mudou 

substancialmente. Os ministérios convergiram para o mapa das NUTS II e, nos casos em que as 

competências requerem uma presença mais capilar nos territórios, os espaços NUTS III passaram a 

dominar essa organização. As associações de municípios de fins gerais estão hoje consagradas 

sobre a malha NUTS III. Deste modo, não nos parece fazer sentido ponderar a regionalização suave 

numa geografia que não seja a dos territórios NUTS II. Note-se que tanto a natureza das compe-

tências como a natureza das receitas dependem crucialmente da dimensão das regiões e da mobi-

lidade das bases fiscais. O consenso sobre a geografia das jurisdições facilita o debate das questões 

essenciais e essas, são, em nossa opinião, as que constam da Figura 6. 

 Dito isto, é muito importante percebermos que uma coisa são as fronteiras político-ad-

ministrativas e outra coisa são as fronteiras funcionais. As primeiras devem ser estáveis porque 

são a base em que o poder político e as atribuições administrativas são exercidos. As segundas são 

fluidas e naturalmente mutáveis pois são determinadas pela vida própria dos processos económi-

cos. A consciência desta distinção é fundamental para operacionalizar políticas de desenvolvimento 
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regional com eficácia. A atividades das empresas e dos cidadãos certamente que não para nem 

deve ser obstruída pelas fronteiras político-administrativas. Daí que os instrumentos de política 

regional devam ser articulados nos espaços transfronteiriços entre as jurisdições vizinhas, sejam 

elas portuguesas ou espanholas. No passado, as regras de elegibilidade territorial dos fundos es-

truturais foram um problema nesta matéria. 

 Quanto a governança, o que pretendemos é sublinhar a conveniência de as regiões man-

terem sempre uma cooperação vertical saudável e um diálogo horizontal construtivo. No pri-

meiro caso, estão as relações com os níveis central e local. O objetivo aqui proposto para futuros 

governos regionais não se cumpre eficazmente apenas com a ação dos próprios. Haverá com cer-

teza necessidade de negociar e contratar o exercício partilhado de algumas responsabilidades. No 

segundo caso, importa ter presente o valor insubstituível que os parceiros políticos (autarquias e 

suas associações), económicos e sociais presentes na região devem aportar à governança dos ins-

trumentos de política dos governos regionais. Eles devem ser associados à definição das estratégias 

e das metas de médio prazo a alcançar e participar no acompanhamento e na avaliação dos instru-

mentos de política. Os processos de desenvolvimento tendem a ser tanto mais sustentáveis quanto 

mais os atores puderem sentir-se envolvidos na governança dos mesmos. 

 No caso de o país avançar para um projeto de regionalização como o aqui esboçado, isso 

terá que ter consequências nas competências do governo central sobre desenvolvimento regional. 

As regiões deverão ter um papel importante na definição da visão nacional do desenvolvimento e 

a própria articulação horizontal de políticas públicas deverá ser repensada à luz das atribuições que 

as regiões vierem a ter. 

9 Conclusões 

 O crescimento do PIB e do emprego é uma aspiração coletiva de primeira grandeza pelo 

impacto positivo significativo que tem no bem-estar dos cidadãos. Há outras dimensões do desen-

volvimento económico que contribuem para esse bem-estar e são igualmente aspirações partilha-

das por muitos, como são o acesso à educação, a cuidados de saúde e à mobilidade ou ainda o 

nível de coesão social e a qualidade do meio ambiente. É no território que todas estas variáveis 

interagem e se conjugam para evoluir num sentido favorável ou desfavorável à qualidade de vida 

das pessoas. Este trabalho debruçou-se sobre as causas do crescimento, em particular, e do desen-

volvimento, em geral, para se centrar na identificação de bloqueios que a arquitetura institucional 

das políticas públicas em Portugal coloca à satisfação daquelas aspirações. 

 Julgamos ter deixado claro que todos os territórios têm uma contribuição a dar para o 

crescimento, a competitividade e o desenvolvimento em sentido lato. Territórios mais desenvolvi-

dos ficam mais atraentes para neles se residir, trabalhar e investir. O desenvolvimento regional não 

é, portanto, um conceito assistencialista, embora integre uma dimensão de coesão territorial. Fazer 

de um território um local melhor para viver, trabalhar ou investir certamente que o prepara melhor 

para crescer e contribuir para o bem-estar do todo nacional. 

 Os mercados combinam trabalho e capital para produzir bens e serviços que geram desen-

volvimento. Porém, há outros fatores que intervêm no processo de desenvolvimento e que se de-

signam como endógenos, seja por que se incorporam no trabalho ou no capital, seja por que são 

imateriais e intrínsecos a cada território: conhecimento, meios de transporte de pessoas e bens, 
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externalidades positivas decorrentes da interação entre agentes económicos por força da sua con-

centração geográfica (economias de aglomeração) ou de atitudes deliberadas de cooperação (ex-

ternalidades de rede), espessura institucional, governança e capacidade de inovação das organiza-

ções, bem como características individuais das pessoas — empreendedorismo, sociabilidade, lide-

rança, criatividade e confiabilidade. 

 Há falhas de mercado no aproveitamento das capacidades endógenas dos territórios para 

crescer e se desenvolver, mormente dos que possuem menores índices de urbanização. Porém, 

verificámos, com referência ao caso português, que o Estado, em sentido lato, também falha na-

quele desiderato. Assim sendo, o que fazer? 

 Com base no conhecimento científico e nas práticas internacionais citados, o artigo lança 

para o debate público algumas recomendações sobre como tornar em Portugal a arquitetura ins-

titucional do sector público mais amiga do crescimento e do desenvolvimento de todas as regiões. 

Sugeriram-se mecanismos de governança horizontal na administração central, escorados numa vi-

são nacional do desenvolvimento regional, e orientados para a construção e execução de aborda-

gens sectorialmente integradas. Sugeriram-se instrumentos de política vocacionados para convo-

car e tirar partido de economias de associação entre agentes económicos, privados e públicos. 

Sugeriram-se ainda mecanismos de governança vertical, com destaque para o reforço da intermu-

nicipalidade e uma eventual regionalização suave no continente, que cruzem adequadamente di-

ferentes níveis jurisdicionais da administração pública e mobilizem os atores do desenvolvimento 

presentes nos territórios. Os três tipos de solução aqui propostos não são independentes uns dos 

outros, devendo ser devidamente articulados em função da decisão política que vier a ser tomada 

sobre a aceitação de cada um. 

 Espera-se que este texto possa contribuir para um debate nacional sobre o que Portugal 

quer ser no médio e no longo prazos e como se deve organizar para lá chegar. Preocuparmo-nos 

enquanto comunidade em melhorar as perspetivas de desenvolvimento em todos os territórios é 

racional do ponto de vista económico, dada a capacidade subaproveitada que neles se encontra 

para contribuírem para o progresso do todo nacional. Porém, enquanto cidadão, o autor destas 

linhas não quer esquecer uma outra racionalidade, tão ou mais importante que aquela. Trata-se da 

racionalidade social. Estimular as regiões menos desenvolvidas a aproximarem-se dos patamares 

das mais prósperas não só beneficia a economia nacional como “contribui para um modelo mais 

inclusivo e sustentável do crescimento. Ajuda a construir uma sociedade mais justa, em que ne-

nhum território nem as pessoas que nele vivem são deixados para trás.”16 
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Regional (ISDR). Este anexo visa dois propósitos. Primeiro, explicar minimamente no que consiste 

esta medida. Segundo, referir outras estatísticas que foram construídas no passado a fim de habi-

litar os leitores com uma perceção histórica acerca do desempenho territorial em matéria de de-
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 Os indicadores compósitos, como é o caso do ISDR, são instrumentos particularmente ap-

tos para integrar volumes consideráveis de dados e os sintetizar em “formatos de leitura simples e, 

portanto, (capazes de transformar) informação em conhecimento para fins analíticos e de decisão 
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 Uma explicação desenvolvida sobre o ISDR pode ser encontrada naquela fonte. Dá conta 

do movimento em curso no mundo, a nível de autoridades políticas e agências internacionais, para 

se combinarem as dimensões social e ambiental com os indicadores macroeconómicos na medição 

do desempenho dos países e das regiões e na formulação de políticas. A estratégia de desenvolvi-

mento da União Europeia que enquadra todas as suas políticas até ao final da década, Europa 2020, 

acentua exatamente esta tripla dimensão, que já existia na Estratégia de Lisboa que a antecedeu. 

Justifica a utilização de indicadores compósitos para medir variáveis multidimensionais, como o 

desenvolvimento económico. Expõe a metodologia do ISDR, apresenta os resultados do índice glo-

bal e dos índices parciais referentes a 2008 e analisa a evolução dos mesmos entre 2004 e 2008. 

 Para os propósitos deste artigo, bastará referir as seguintes características metodológicas. 

O ISDR é uma média de três índices parciais, cada um deles refletindo uma dimensão do desenvol-

vimento: competitividade, coesão e qualidade ambiental. Três tipos de fatores moldam a contribui-

ção de cada dimensão para o desenvolvimento económico: recursos, comportamentos e resulta-

dos. Cada dimensão deve ser entendida como o efeito combinado dos recursos (humanos, naturais, 

infraestruturais, tecnológicos, institucionais) disponíveis para o desempenho regional, dos compor-

tamentos (tomados pelos agentes económicos, sociais e políticos) para qualificar os recursos e dos 

resultados, ou seja, da eficácia na melhoria da qualidade de vida na região. De acordo com INE 

(2014a, p. 2), o índice de competitividade visa medir “o potencial (em termos de recursos humanos 

e de infraestruturas físicas) de cada sub-região em termos de competitividade, assim como o grau 

de eficiência na trajetória seguida (medido pelos perfis educacional, profissional, empresarial e pro-

dutivo) e, ainda, a sua eficácia na criação de riqueza e na capacidade demonstrada pelo tecido 

empresarial para competir no contexto internacional”. O índice de coesão procura captar “o grau 

de acesso da população a equipamentos e serviços coletivos básicos de qualidade, bem como os 

perfis conducentes a uma maior inclusão social e a eficácia das políticas públicas traduzida no au-

mento da qualidade de vida e na redução das disparidades territoriais” — idem, p. 3. Finalmente, o 

índice de qualidade ambiental pretende refletir as pressões sobre o meio ambiente em sentido lato 

(para incluir o ordenamento do território) exercidas por atividades económicas e práticas sociais, 

os “respetivos efeitos sobre o estado ambiental e (as) consequentes respostas económicas e sociais 

em termos de comportamentos individuais e de implementação de políticas públicas” —idem, p. 4. 

 O índice de competitividade combina 25 indicadores individuais que captam três tipos de 

fatores. Em primeiro lugar, as forças motrizes da competitividade (os recursos), sendo considerados 

recursos humanos (medidos por indicadores como número de empregados por pessoa em idade 

de trabalhar, rácio de renovação da população em idade de trabalhar, e taxa de participação em 

cursos profissionais no ensino secundário), capacidade hoteleira (relação entre número de camas 

em alojamentos de três ou mais estrelas e a população média residente), infraestruturas de Internet 

(taxa de penetração da banda larga) e economias de aglomeração (densidade populacional, fração 

da população que vive em aglomerações urbanas com mais de 10 mil habitantes). Em segundo 

lugar, este índice parcial captura fatores que facilitam a reestruturação da economia regional (os 

comportamentos), através de indicadores como grau de especialização em fatores competitivos 

avançados, proporção de VAB em ramos de atividade internacionalizáveis, proporção da população 

empregada que mudou de empresa sem ser por encerramento (em relação ao emprego total), 

despesa das empresas em I&D no VAB das empresas, e taxa de natalidade das empresas. Final-

mente, mede a capacidade de gerar resultados, em dois alvos: rendimento (PIB por habitante) e 

penetração em mercados externos (relação entre as exportações e o PIB). 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm
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 O índice de coesão socorre-se de 25 indicadores individuais agrupados da seguinte ma-

neira. Como recursos, captam o acesso a serviços de utilização coletiva que proporcionam quali-

dade de vida e oportunidades de valorização pessoal e profissional (redes de oferta de serviços de 

educação, saúde, cultura e saneamento básico). No domínio dos comportamentos, o índice agrega 

indicadores que captam a capacidade de adaptação e inclusão sociais, tais como igualdade de 

género, integração étnica, desemprego e criminalidade. Na esfera dos resultados, contempla os 

níveis observados no território em variáveis como rendimento, equidade social e longevidade. 

 Por fim, o índice de qualidade ambiental, que utiliza 15 indicadores individuais. Como re-

cursos, identifica as pressões sobre o meio ambiente e o ordenamento do território e mede-as 

através de indicadores como emissão de poluentes do solo e do ar e a qualidade do crescimento 

urbano. A nível dos comportamentos, visa o efeito dessas pressões na qualidade do ar e da água, 

recorrendo a indicadores como densidade de emissões que provocam acidificação e eutrofização 

e a densidade de emissões com impacto na saúde pública. A eficácia das ações é retratada através 

de medidas de mitigação daquelas pressões, como proporção da população servida por estações 

de tratamento de águas residuais, taxa de ecoeficiência e a percentagem de zonas classificadas na 

superfície total. 

 Os indicadores são devidamente padronizados para poderem ser combinados aritmetica-

mente. O valor nacional é estimado pela média ponderada pela população dos índices das respe-

tivas NUTS III e normalizado no valor 100. Os resultados regionais para os quatro índices são apre-

sentados por referência àquele valor (Portugal = 100). Todos os indicadores têm o mesmo peso e 

o índice global é obtido como média não-ponderada dos três índices parciais. A lista completa de 

indicadores consta de INE (2014b, Anexo ao ponto VI). 

 Os resultados para o ano de 2011 foram apresentados graficamente na Secção 3. Em Vala 

e Pinho (2011, pp. 102–103) é caracterizada a evolução do índice global nas 30 regiões NUTS III 

relativamente à média nacional entre 2004 e 2008. Cerca de metade convergiu para a média e as 

restantes divergiu. Mais pormenores nesta fonte. 

 Os esforços de análise quantificada do estado de desenvolvimento económico em Portugal 

começaram antes do ISDR ser inventado. Com base em dados censitários, autores do ex-Departa-

mento de Prospetiva e Planeamento calcularam um índice de conforto que, de algum modo, se 

assemelha a uma medida compósita de coesão pois capta o acesso das famílias a serviços coletivos 

providos em rede, como eletricidade, saneamento básico e cuidados de saúde. Os gráficos do tipo 

“teia de aranha” na Figura 7 permitem observar como uma variável se distribui no tempo (cada 

linha corresponde a um ano) e no espaço (cada região é medida ao longo de um raio; cada vértice 

numa linha corresponde à observação dessa variável em determinada região naquele ano). Quanto 

mais pontiaguda for a linha, mais desigual é a distribuição territorial da variável nesse ano. 

 A evolução do índice de conforto entre os censos de 1970 e 2001 (painel superior) revela 

dois traços essenciais: primeiro, todas as regiões progrediram naquelas décadas; segundo, houve 

uma convergência real substancial, com a desigualdade inter-regional a diminuir a cada década, 

quase não se notando vértices nem segmentos de reta na linha de 2001. O mesmo não se pode 

dizer do volume de PIB per capita. É certo que todos os territórios melhoraram as suas posições 

absolutas desde 1970, como mostra o deslocamento para fora da linha no painel inferior. Porém, 

as irregularidades na curvatura não diminuíram e permaneciam substanciais em 2001. Neste ano, 
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a Grande Lisboa (região com maior PIB per capita) era 3,6 vezes maior que o Tâmega (a que tinha 

o menor valor). 

Figura 7 — índices de Conforto e PIB per capita real, Portugal, 1970 a 2001 

 
Notas: cada linha é composta por observações territoriais num dado ano, começando com 1970 na linha mais 

próxima do centro e terminando em 2001 na linha mais afastada do centro; unidade territorial: NUTS III. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Cónim (1999) e Carvalho e Matias (2004). 

 O estudo Mateus (2005), encomendado para ajudar a preparar o Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN), é um marco nacional de excelência na construção e na análise de 

indicadores compósitos de desenvolvimento. Veio a influenciar posteriormente a construção do 

ISDR, como Vala e Pinho (2011) reconhecem. Propõe um Índice Global que é a média de dois índi-

ces parciais, também eles compósitos: índice de coesão e índice de competitividade. A metodologia 

é explicada desenvolvidamente no seu Cap. 4 e os resultados constam do Cap. 8. A base de dados 

contém indicadores observados entre 1990 e 2002, o que permitiu apreciar a evolução do país e 

de cada região ao longo daqueles anos. Tendo por base as regiões NUTS II (classificação de 1999),17 

 

17 Delimitação das NUTS II e III em vigor após a alteração preconizada pelo Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de agosto. 

http://www.qren.pt/np4/home
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a Figura 8 revela as posições de partida e chegada de cada território em relação aos índices parciais 

referidos. É preocupante verificar que só Lisboa e Vale do Tejo terá progredido em matéria de 

competitividade e que nenhuma região teve uma trajetória duplamente vencedora (que seria dada 

por uma evolução no sentido nordeste, de 1991 para 2001. 

Figura 8 — Evolução da competitividade nas regiões NUTS II, 1991-2001 

 
Fonte: Mateus (2005, p. 365). 

 Na fonte citada encontram-se representadas e comentadas as trajetórias das regiões NUTS 

III (pp. 367 e seguintes), que aqui não se reproduzem por falta de espaço. 

Anexo B: primeiras explicações para o desenvolvimento regional 

 Este anexo completa o conteúdo da Secção 4. Apresenta as explicações mais antigas na 

literatura para o crescimento e o desenvolvimento económicos das regiões, começando com a tese 

neoclássica. O que aqui se escreve não é essencial para compreender o texto após aquela secção 

mas poderá ser útil aos leitores com interesse em conhecer a evolução do pensamento económico 

nesta área. A ordem natural da leitura completa é começar por este anexo e depois saltar para a 

Secção 4. 

B.1 Pensamento neoclássico 

 Para não recuar demasiado na história do pensamento económico, comecemos pela escola 

neoclássica. A partir dos anos 40 do século passado, as explicações para os fenómenos económicos 

recorrem cada vez mais a representações estilizadas da realidade suscetíveis de tratamento mate-

mático. Desenvolvimento económico depende crucialmente da estrutura da economia e as suas 

mudanças de estado são mudanças de médio e longo prazo. Não surpreenderá, pois, que os auto-
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res neoclássicos daquela época tivessem privilegiado o produto potencial como a variável repre-

sentativa do desenvolvimento e explicado que o mesmo depende da tecnologia disponível e da 

dotação de trabalho e capital.18 Sob certas hipóteses técnicas, a formulação mais célebre deve-se a 

Solow (1956) e estabelece que o produto potencial por trabalhador, y, cresce com a quantidade de 

capital por unidade de trabalho, k, de acordo com a relação 

 ( ) ( )y A t f k  , (1) 

em que ( )f   é a função de produção (exprime a tecnologia) e A é um parâmetro de escala que 

varia ao longo do tempo (t). Esse modo de variação não é explicitado por Robert Solow, dizendo 

apenas que reflete o estádio de desenvolvimento tecnológico disponível em dado momento. A 

ocorrência de mudança tecnológica levaria a um aumento no produto por trabalhador para um 

dado rácio de capital por trabalhador mas ficou por explicar o que é que determinaria esses acrés-

cimos na produtividade; daí, ( )A   se poder considerar uma caixa negra. Portanto, na formulação 

neoclássica à Solow o crescimento (da produtividade) é explicado pelo crescimento das ofertas dos 

fatores primários trabalho e capital. O “fator A” é, assim, um resíduo multiplicativo que capta exo-

genamente (à empresa) eventuais explicações para o crescimento que estão para além da expansão 

da oferta dos fatores primários.19 As empresas maximizam o lucro num universo de concorrência 

perfeita, procurando as quantidades de trabalho e capital que igualam o valor das respetivas pro-

dutividades marginais às suas remunerações. Os detentores dos fatores maximizam a sua utilidade 

movendo as ofertas respetivas em busca da melhor remuneração real. Uma extensão possível da 

equação (1) a n produtos e m regiões, com mobilidade de fatores entre sectores de atividade e 

regiões, permitiria concluir que o crescimento numa região seria influenciado positivamente pelo 

crescimento da oferta indígena de trabalho e capital e pelas mobilidades inter-regional e intersec-

torial de fatores. Contém as seguintes implicações de política: uma região é tanto mais desenvol-

vida (no sentido de gerar mais rendimento potencial por trabalhador) quanto maior for a intensi-

dade capitalística da sua economia; a mobilidade, tanto geográfica como sectorial, dos fatores cor-

rige eventuais diferenças iniciais inter-regionais na produtividade e promove a convergência real 

(i.e., no longo prazo as regiões convergem para a mesma intensidade capitalística e a mesma pro-

dutividade). Neste sentido, se as populações forem suficientemente pacientes para que o tempo 

 

18 Curiosamente, as primeiras contribuições neoclássicas para compreender as causas do desenvolvimento foram 

motivadas pela macroeconomia keynesiana. Harrod (1939) e Domar (1946) procuraram compensar a concentração 

daquela nos efeitos a curto prazo de políticas de gestão da procura refletindo sobre o que poderia determinar a 

formação do produto e a criação de emprego no longo prazo. Centralizam a atenção no PIB por admitirem tratar-

se da variável com maior influência sobre a qualidade de vida ou o desenvolvimento económico. Esta visão marcou 

o caminho na evolução do pensamento económico e é uma das razões para, ainda hoje, o desenvolvimento ser 

frequentemente confundido com a sua componente de crescimento. A outra será apresentada na Subsecção 4.1. 

 Esta componente deve ser entendida como acréscimo na capacidade do território que suporta a economia 

para produzir bens e serviços. A procura determina o grau de utilização da capacidade produtiva existente mas é a 

oferta que limita essa capacidade. Esta distinção é importante porquanto, fora do meio científico, qualquer variação 

positiva no produto observado é qualificada como crescimento. 

19 Robert Solow foi talvez o economista do crescimento que mais influência legou para os anos 60 a 80. Justiça se 

faça em reconhecer que ele se preocupou mais tarde em compreender como o progresso tecnológico afeta o 

crescimento. Em Solow (1962) defendeu que o mesmo é incorporado no processo produtivo quando uma geração 

de capital é substituída por outra mais recente (subentende que uma nova geração de máquinas é mais produtiva 

que a anterior — teoria do “vintage capital”). 
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não seja um problema político, o Estado não tem que se preocupar em fomentar o desenvolvi-

mento regional; o mercado oferece-o em todo o lado e uniformemente. 

 A visão neoclássica do desenvolvimento económico é, porém, cega quanto ao espaço por-

que não há nada que diferencie os territórios uns dos outros a não ser a dotação relativa de traba-

lho e capital; mesmo essa diferença é transitória, desvanece-se por efeito da mobilidade geográfica. 

O desenvolvimento neoclássico é aferido exclusivamente pelo crescimento do produto e este é 

interno à empresa, no sentido de que não depende de interações não-pecuniárias (vulgo “externa-

lidades”) com outros agentes. 

 A abertura da caixa negra neoclássica foi um desafio demasiado tentador para permanecer 

sem resposta por muito tempo. Muitas outras racionalizações foram propostas, debatidas e testa-

das nas décadas seguintes. Algumas linhas de investigação procuraram respostas na tecnologia 

propriamente dita, enquanto outras mergulharam no papel das interações entre agentes económi-

cos. Teorias mais recentes alargaram o objeto de estudo a outras dimensões do desenvolvimento 

regional na medida em que o crescimento do produto potencial é limitado nestas perspetivas por 

fatores como a densidade institucional, o empreendedorismo e o capital social. Todas estas dire-

ções têm em comum a endogeneização do “fator A”, fazendo-o através de canais diferentes, nuns 

casos complementares, noutros alternativos. Veremos isso nas próximas subsecções. Devido a este 

traço comum, os desenvolvimentos teóricos que iremos referir brevemente vieram a classificar-se 

como modelos de desenvolvimento endógeno por partilharem a ideia de que a evolução das vari-

áveis por unidade de trabalho ou per capita é totalmente explicada por mecanismos próprios das 

economias e não por forças externas às mesmas. 

B.2 Modelos de raiz keynesiana 

 A contribuição significativa para o crescimento dos processos de industrialização e comér-

cio entre economias ocidentais no pós-(2.ª)-guerra motivou uma linha de investigação de influência 

keynesiana. Por um lado, sublinhou a importância da procura externa e do sector exportador na 

propulsão do resto da economia (modelos da base de exportação). Por outro, destacou o papel 

das tecnologias com rendimentos crescentes à escala que caracterizavam a produção de exportá-

veis (bens industriais, em largo peso à época). Kaldor (1970) contraria a tese neoclássica de que 

eventuais diferenças iniciais no estádio de desenvolvimento das regiões se esbatem ao longo do 

tempo através da mobilidade dos fatores e do comércio livre de bens. Ao invés, argumenta que, 

uma vez adquirida uma vantagem comparativa por uma determinada região, o crescimento da sua 

base de exportação dá-lhe uma nova vantagem competitiva, através da redução do preço dos ex-

portáveis permitido pelas economias de escala; esta redução aumenta as vendas no exterior e re-

força, de modo cumulativo ou auto-alimentado, a vantagem comparativa inicial do território. O 

estímulo repetido das exportações incentiva o alongamento da cadeia produtiva de atividades bá-

sicas (i.e., exportadoras), surgindo múltiplos fornecedores especializados, incluindo o desenvolvi-

mento de sectores complementares (logística, transportes, marketing, etc.). O processo é formali-

zado anos depois por Dixon e Thirwall (1975). A natureza cumulativa do crescimento é captada 

através de um elemento recursivo segundo o qual o crescimento da produtividade do trabalho 

aumenta com o crescimento do produto registado no período anterior — efeito de Verdoorn (1949) 

ou de economias de escala dinâmicas. O crescimento é cumulativo e circular: um acréscimo na 

procura de exportações expande a produção de exportáveis, o que aumenta o PIB; a produtividade 

do trabalho melhora no período seguinte, viabilizando a redução no preço dos exportáveis para 
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uma dada taxa de rentabilidade, i.e., melhorando a competitividade territorial; a procura de expor-

tações torna a expandir-se e novas rondas de efeitos positivos seguem-se nos períodos futuros. 

Assim, quanto melhor for a dotação em determinado momento de um território em termos do 

peso do sector exportador e de economias de escala dinâmicas na produção de exportáveis, mais 

ele crescerá no futuro.  

 Este quadro teórico veio chamar a atenção para a utilidade de uma intervenção do Estado 

capaz de promover ou acelerar a promoção de mudanças no perfil de especialização produtiva dos 

territórios. Está na génese das primeiras gerações de políticas de desenvolvimento regional. Por 

um lado, sustentou a ideia que regiões especializadas em sectores de baixas produtividades relati-

vas do fator trabalho estariam condenadas a perder competitividade, empresas e emprego num 

mundo globalizado. Por outro, influenciou a construção de instrumentos de política destinados a 

incentivar a acumulação de capital em ramos industriais orientados para a exportação, com elasti-

cidades procura-rendimento elevadas, e a difusão de tecnologias poupadoras de trabalho menos 

qualificado. 

 É evidente, no entanto, que este modelo de desenvolvimento tem limitações. Decorrem de 

três riscos que afetam a sustentabilidade da causalidade cumulativa: secagem no crescimento das 

economias importadoras, escassez de fatores (que levam a acréscimos nos custos da produção 

exportável e a perdas de vantagem comparativa) e progressos na competitividade de outras regi-

ões. 

B.3 Explicações baseadas em interações não-pecuniárias entre agentes 

 De modo mais ou menos independente, foram surgindo na literatura contribuições que 

realçaram o papel que certas formas de interação entre os agentes económicos podem ter no cres-

cimento do produto e na evolução favorável de outras variáveis que contribuem para o desenvol-

vimento regional. Referimo-nos às chamadas interações não-pecuniárias, por oposição às relações 

entre comprador e vendedor num mercado em que ambos interagem através do sistema de preços. 

As mais relevantes processam-se através das economias de aglomeração, das economias de rede 

e dos custos de transporte. 

 A concentração geográfica é fonte de vantagem comparativa na localização de empresas e 

consumidores. A essência das economias de aglomeração como força motriz do desenvolvimento 

pode ser apreciada através de um argumento simples. Em concreto e no caso das decisões a tomar 

por empresas, a acumulação num determinado território de trabalhadores qualificados, fornece-

dores de bens intermédios com economias de escala na sua produção, ou de estruturas de difusão 

da informação é uma vantagem comparativa para esse local porquanto reforça a causalidade cu-

mulativa do seu processo de crescimento. Uma empresa em busca de localização, seja para nascer 

ou se expandir, valorizará localizações com acumulação relativamente elevada de um daqueles re-

cursos no caso de a sua tecnologia ser exigente em competências especializadas, bens intermédios 

ou conhecimento, respetivamente. A proximidade física àqueles recursos reduz o custo médio de 

produção dessa empresa. A massa de agentes pré-existentes gera um efeito externo positivo para 

novos agentes que se venham a instalar no mesmo território, efeito esse que não é transacionado 

no mercado entre uns e outros (daí, as economias de aglomeração serem um tipo de externalidade 
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não-pecuniária).20 Tal como as economias de escala, as economias de aglomeração são uma força 

centrípeta, i.e., tendem a concentrar as produções e os empregos no espaço. Se se concentram 

num local, é porque saem de outro, sendo este tipo de desenvolvimento naturalmente assimétrico 

entre regiões. Trata-se, uma vez mais, de um resultado que foge da uniformização territorial neo-

clássica. 

 As interações em rede substituem com eficácia contactos face-a-face em inúmeras indús-

trias. Um exemplo evidente é a relação entre redações de jornais e tipografias. A atualidade das 

notícias era e segue sendo um ativo valioso da comunicação social, pelo que os textos são produ-

zidos muito em cima da hora da composição tipográfica e da impressão. Historicamente, redações 

e tipografias localizavam-se no mesmo local (Bairro Alto, no caso de Lisboa) porque, de acordo 

com as tecnologias de comunicação da época, o contacto face-a-face era o meio mais rápido de 

transmissão dos textos às rotativas. Com o advento dos computadores e da Internet, tudo isto 

mudou e hoje a proximidade entre aqueles agentes deixou de ser determinante para as suas deci-

sões de localização. Foi substituída pela capacidade de descobrirem e manterem relações comer-

ciais em rede (interações virtuais). Essa substituição é uma vantagem comparativa para as empresas 

que, através do trabalho em rede, poupam em custos de localização ou passam a aceder a forne-

cedores ou clientes que, de outro modo, não estariam no seu radar. A localização física de forne-

cedores e clientes perde importância na decisão de localização das empresas e de certos tipos de 

profissional liberal. Ao invés das economias de escala e aglomeração, as economias de rede não 

são uma força centrípeta. 

 Finalmente, o papel dos custos de transporte. Movimentar pessoas ou bens entre locais 

tem custos específicos. A interação entre um produtor e um consumidor não é direta e passa por 

vários serviços de intermediação. Os mais óbvios são os custos de transporte propriamente ditos: 

a remuneração a pagar ao agente que movimenta fisicamente os recursos de um local para outro. 

Mas, numa aceção mais lata de custos de transporte, podemos englobar os demais encargos que 

tal deslocação física comporta, como embalamento, vigilância, armazenamento, seguros, tarifas 

aduaneiras, oscilações cambiais, comissões bancárias e publicidade nos destinos de consumo. 

Trata-se de encargos que se somam ao preço do bem à saída do produtor e que, face à concor-

rência de fornecedores noutros locais, limitam a sua área de mercado, i.e., a superfície territorial no 

interior da qual um determinado produtor é competitivo. Os custos de transporte são, por isso, 

uma força centrífuga de desenvolvimento, ou seja, um elemento amigo da dispersão territorial da 

produção e do emprego. Porém, importa ter presente que a tendência do mundo nas últimas dé-

cadas e em cada vez mais atividades aponta para a redução dos custos de transporte, através de 

inúmeros canais (melhoramento das redes de transporte, liberalização comercial, progresso nas 

tecnologias de informação e comunicação, uniões cambiais, etc.). Isto significa, que, na prática, os 

custos de transporte têm funcionado ao contrário: a sua redução tem-se revelado mais uma força 

territorialmente concentradora dos picos de PIB. 

 

20 O conceito entrou no pensamento económico há muito tempo, pelo menos com Marshall (1920), sob a etiqueta 

de economias externas (à empresa). O livro de teoria do comércio muito aclamado Ohlin (1933) já distinguia entre 

dois tipos de economias de aglomeração, hoje populares em livros de texto de economia urbana e economia regi-

onal: economias de localização e economias de urbanização. Foram necessários quase 60 anos para que esta noção 

fosse (re)descoberta e aplicada à área do desenvolvimento regional. Tal sucedeu, nomeadamente, com as contri-

buições persuasivas de Porter (1990) e Krugman (1995). 
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 Em síntese, estes argumentos ajudam a perceber que a economia não é espacialmente uni-

forme, e por que é que emergem locais (os centros) favorecidos pela concentração de atividades 

intensivas em economias de escala e aglomeração e baixos custos de transporte e locais (as peri-

ferias) desfavorecidas pela escassez daquelas atividades. 

B.4 Escola dos polos de crescimento 

 A consideração de forças centrípetas e centrífugas atuando simultaneamente não é nova. 

Podemos recuar aos anos 50 e 60 do século XX, pelo menos, para encontrar pensamento sobre 

forças motrizes contraditórias e equilíbrios múltiplos. Falamos da teoria dos polos de crescimento, 

bastante popular naquele período. Perroux (1964) abraça explicitamente o argumento da interde-

pendência económica dos territórios. Assume que um território é relativamente desenvolvido (o 

polo) e rodeado por um “hinterland” menos próspero (a periferia). Uma teia de relações interindus-

triais liga as duas regiões através de mercados dos produtos e dos fatores. A dinâmica do comércio 

e da migração leva a que o crescimento do polo gere impactos contraditórios no crescimento do 

produto na periferia: os efeitos de difusão (“spread” na literatura anglo-saxónica) são forças pró-

convergência real e ocorrem por via de ligações de arrasto e propulsão de sectores. Se os sectores 

no polo crescem, as suas encomendas de matérias-primas e produtos intermédios à periferia tam-

bém crescem (relações de arrasto) e, por meio de um mecanismo do tipo Verdoorn, fornecem 

sectores na periferia com melhores condições de preço, qualidade ou quantidade (relações de pro-

pulsão). Mais, economias de escala e aglomeração, bem como redução em custos de transporte no 

centro não durarão sempre e poderão eventualmente tornar-se em pressões negativas sobre a 

competitividade do mesmo. Fenómenos como congestionamento, poluição e outros que elevem o 

preço de recursos locais oferecidos inelasticamente no centro são um incentivo para a relocalização 

a favor da periferia. 

 Contudo, os efeitos de sucção (“backwash”) operam no sentido contrário e são uma forma 

anticonvergência real. Os polos são tipicamente dominados por indústrias intensivas em capital, 

baseadas em tecnologia e de crescimento rápido. O processo de migração é altamente seletivo 

nestas circunstâncias. As economias de escala e aglomeração no centro extraem fatores da periferia 

em busca de taxas de remuneração mais elevadas. A poupança e trabalhadores mais qualificados 

tendem a ser sugados da periferia em direção ao centro, assim deteriorando a quantidade e a 

qualidade média (produtividade) dos trabalhadores que permanecem na periferia e melhorando-

as no polo. 

 Em síntese, a escola dos polos de crescimento estendeu os argumentos da teoria da cau-

salidade cumulativa a um universo com locais dotados desigualmente de recursos para descobrir 

que dois equilíbrios opostos são possíveis. 1) Quanto mais a região i crescer, mais crescerá a 

região j; 2) quanto mais a região i crescer, menos crescerá a região j. Saber qual dos efeitos domina 

é uma questão empírica e haverá com certeza situações reais em que a proposição 1) não é con-

trariada pelos dados e outras em que a proposição 2) se afigura mais plausível. Porém, as proposi-

ções são dificilmente testáveis. Mesmo assim, estas ideias foram retomadas e refinadas posterior-

mente pela chamada nova economia geográfica (ver Subsecção 4.1). 

B.5 Conhecimento 

 Como se disse no início desta secção, o conhecimento nos anos 50 estava na caixa negra 

A. Nos anos 80 decorrem investigações intensas sobre o fenómeno da evolução tecnológica e o 
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conhecimento é apresentado como um processo endógeno e intimamente ligado aos fatores de 

produção tradicionais, trabalho e capital, em vez de considerado uma dádiva do céu como na equa-

ção (1). Em Romer (1986), o conhecimento é apropriado pela produção através do fator capital e 

em Lucas (1988) ele é incorporado no trabalho e é através deste fator que impacta o processo 

produtivo. 

B.5.1 Conhecimento incorporado no capital 

 Os trabalhadores e os gestores aprendem com os investimentos passados de tal modo que 

o nível de conhecimento da empresa em dado momento sobre a sua tecnologia, i.e., sobre as ma-

neiras eficientes de combinar trabalho, capital e outros fatores, é tanto maior quanto maior tiver 

sido a acumulação de capital nos períodos anteriores. O conhecimento é, assim, um subproduto 

das decisões de investimento anteriores e, como tal, torna-se num processo endógeno (no sentido 

de interno à empresa). 

 Todavia, o conhecimento assim adquirido dificilmente fica trancado e circunscrito à em-

presa que o gerou, mesmo que seja patenteado. A proximidade geográfica a trabalhadores quali-

ficados e gestores de outras empresas da indústria leva à difusão do conhecimento, tanto através 

de canais formais (como seminários, conferências, revistas) como informais (experiências de socia-

lização). Aqui está uma forma de economias de aglomeração. Como já se referiu, a Internet veio 

substituir em parte estas pelas externalidades de rede e ampliar o espectro de difusão do conheci-

mento. 

 A contribuição de Paul Romer é importante para apreendermos a importância do investi-

mento, nomeadamente em atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), para 

sustentar ganhos de competitividade para as empresas e os seus territórios de suporte. 

B.5.2 Conhecimento incorporado no trabalho 

 Os trabalhadores acumulam conhecimento essencialmente por duas vias: educação e ex-

periência profissional. O artigo de Robert Lucas argumenta como isto sucede, como é que os tra-

balhadores transferem esse conhecimento para as suas empresas e por que é que o meio envol-

vente faz diferença na apropriação endógena do conhecimento incorporado no trabalho. 

 Recorda que a educação é um bem misto. Isto significa que é simultaneamente um bem 

privado e um bem público. É um bem privado para o próprio educando na medida em que a aqui-

sição de capacidades através de sistemas formais de ensino ou formação profissional gera benefí-

cios salariais e imateriais apropriados pelo indivíduo. Mas essas capacidades transmitidas pela edu-

cação a um indivíduo são um bem público na medida em que geram benefícios fruíveis pelas pes-

soas com quem o indivíduo educado vier a interagir. Mais, quantas mais pessoas educadas intera-

girem no seio de uma comunidade, maiores são os níveis de conhecimento e benefício que se 

espalham de umas para outras nesse território. Naturalmente, pessoas mais educadas tornam as 

organizações para as quais trabalham mais eficientes e, portanto, mais aptas para crescer segundo 

qualquer um dos mecanismos visitados nas subsecções anteriores. O modelo de Lucas gera um 

motor de crescimento endógeno através das economias de aglomeração. As cidades e, em parti-

cular, as cidades grandes são os locais em que os benefícios externos da educação se espalham 

mais. Há profissões que dependem mais do que outras de interação humana para este fim. É o caso 

das ciências, das artes e da cultura em geral, frequentemente apelidadas de indústrias criativas. 
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 Algumas implicações de política podem retirar-se neste momento. Um ambiente favorável 

para disseminar o conhecimento é uma infraestrutura a considerar na promoção do desenvolvi-

mento regional. Apostar em motores que ajudem as externalidades de aglomeração e apostar em 

atividades criativas para locais com essas infraestruturas pode fazer sentido. Obviamente, as con-

dições iniciais importam. Por exemplo, não fará sentido subsidiar um condomínio empresarial de 

biotecnologia aonde não existirem fornecedores de ciência aplicada. 

 Um outro tipo de acumulação de conhecimento nas pessoas dá-se no próprio local de tra-

balho, no seio da entidade empregadora. Acontece com a própria experiência de trabalho, 

aprende-se fazendo (“learning by doing”). Lucas (1988) argumenta que este processo de aquisição 

de conhecimento está sujeito a rendimentos marginais decrescentes. Daí a conveniência de os ges-

tores introduzirem novos desafios de vez em quando para os seus trabalhadores, de renovarem a 

carteira de produtos, por exemplo. A busca da inovação é uma forma muito eficaz para valorizar o 

papel da experiência profissional, para combater aquela característica de efemeridade presente 

nesta forma de acumulação de conhecimento. 

 Ora o sucesso no processo de inovação depende muito da interação com o meio que cir-

cunda a empresa. É isso que Richard Florida vem sublinhar anos depois. A capacidade de introduzir 

novas linhas de produtos com potencial para crescimento do capital humano é tanto maior 

quanto mais inovador for o território de suporte (“millieu”). Um território inovador é um lugar 

qua atrai e retém agentes criativos, sejam eles empresas, centros de I&DT, agências de desenvolvi-

mento regional, líderes locais ou artistas, e que possui redes adequadas de interação colaborativa 

entre eles — Florida (2002). O desempenho eficaz destas redes depende primordialmente de fato-

res de produção intangíveis, tais como pró-atividade, liderança, empreendedorismo, cooperação e 

governança21 sólida em instituições privadas e públicas. Uma vez mais, atributos que estão nas 

pessoas. A vantagem competitiva de territórios inovadores assenta, em larga medida, na combina-

ção apropriada destes atributos. As autoridades podem estimular estas interações e até o afluxo 

aos “seus” territórios de atividades criativas oriundas de outros locais mas não podem substituir a 

energia endógena das regiões. 

 A digressão sobre teorias do crescimento e do desenvolvimento regionais prossegue na 

Secção 4. 

Anexo C: Traços da regionalização na OCDE 

 Os quadros seguintes foram extraídos da publicação OCDE (2010) e resumem algumas ca-

racterísticas dos movimentos de regionalização que ocorreram em Estados-Membros desta orga-

nização nas décadas de 90 e 2000. Ajudam a enquadrar o tema abordado no Ponto 8.3.2 do corpo 

principal deste texto. 

 

21 Neste trabalho, optamos pelo termo “governança” sempre que nos referirmos a “regras, processos e comporta-

mentos segundo os quais são articulados os interesses, geridos os recursos e exercido o poder na sociedade” ou 

em organizações concretas da mesma. A citação provém de Comissão Europeia (2013, p. 3) e corresponde ao sen-

tido que a palavra “governance” costuma ter na língua inglesa. 
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Quadro 3 — Processos recentes de regionalização em Estados-Membros da OCDE 

 
Fonte: OCDE (2010, p. 32). 

Quadro 4 — Funções dos governos regionais 

 
Fonte: OCDE (2010, p. 35). 
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