
 

Universidade de Lisboa 

 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 

 

 

Política de clusters – o conceito de cluster enquanto catalisador do 

desenvolvimento territorial – as EEC do QREN 

 

Ricardo Alves Moreira 

 

 

Dissertação 

Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo 

 

2014



 

 

 



 

Universidade de Lisboa 

 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 

 

 

Política de clusters – o conceito de cluster enquanto catalisador do 

desenvolvimento territorial – as EEC do QREN 

 

Ricardo Alves Moreira 

 

Dissertação orientada 

 pelo Prof.º Doutor Mário Vale 

Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo 

 

2014



 

 

  



i 
 

Agradecimentos 
 
Ao Professor Mário Vale pelo importante contributo dado pela sua orientação, 
fundamental para a melhor clarificação possível dos rumos a tomar ao longo de todo o 
processo de trabalho, aos professores do Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território que ajudaram a definir e enriquecer o percurso de aprendizagem 
desenvolvido até este ponto, aos colegas de mestrado que me acompanharam neste 
trajecto e à minha família por todo o apoio. 
  



ii 
 

Resumo 

Esta dissertação tem como objectivo o entendimento da popularidade e relevância da 
política de clusters. O conceito de cluster e a sua transposição para ferramenta política, 
constituiu-se como um processo bem-sucedido, e importa perceber as razões que 
levaram a isso. Na verdade, essas razões, que estão associadas ao facto de o conceito 
ser vago e multidimensional, constituem o principal foco de problematização teórica 
relativa à abordagem aos clusters. Ou seja, a sua multidimensionalidade e elasticidade 
estão ligadas a problemas de clarificação e solidez teórica e empírica, ao mesmo 
tempo que se constituem como vantagens que permitem aos clusters a moldagem de 
uma grande variedade de medidas e objectivos políticos importantes para a definição 
de trajectórias de desenvolvimento territorial. Importa assim perceber as implicações 
associadas ao conceito de cluster enquanto factor catalisador de políticas públicas de 
desenvolvimento regional e inovação. Tendo isso em vista, esta dissertação centra-se 
no caso das Estratégias de Eficiência Colectiva do QREN, para aferir o reflexo da 
política de clusters em Portugal. Para isto, dá-se uma especial atenção à composição 
das redes de associados dos clusters portugueses, visando o seu ajustamento 
territorial e a sua capacidade de abrangência de actores. O ajustamento territorial de 
cada cluster traduz-se pela relação entre a incidência regional do investimento do 
QREN em projectos dos associados e a concentração espacial dos sectores. Depois, 
passa-se a verificar a relação entre o ajustamento e abrangência dos clusters e os seus 
níveis de desempenho, manifestados pelos resultados do Estudo de Avaliação 
cometido pelo Observatório do QREN, que é um documento que toma um papel 
central para a análise presente nesta dissertação. No global, conclui-se que há certos 
níveis de relação entre a qualidade do ajustamento e abrangência dos clusters e a 
qualidade dos seus desempenhos e que a implementação da política de clusters em 
Portugal ainda é algo incipiente. 
 
Palavras-chave: cluster; política de clusters; políticas regionais; QREN.  



iii 
 

Abstract 
 
This dissertation has the aim to understand the popularity and relevance of cluster 
policy. The cluster concept and its transposition into a political tool, was constituted as 
a successful process, and it is important to understand the reasons for this. Actually, 
these reasons, which are associated with the fact that the concept is vague and 
multidimensional, constitute the main focus of theoretical problematization 
concerning the cluster approach. In other words, its elasticity and multidimensionality 
are linked to problems of theoretical and empirical clarification and consistency, at the 
same time that constitute themselves as advantages that allow clusters the molding of 
a wide variety of important policy objectives and measures for the definition of 
territorial development trajectories. It is therefore important to understand the 
implications associated with the cluster concept as a catalyst factor for public policies 
of regional development and innovation. Owing to that, this dissertation focuses on 
the case of the Collective Efficiency Strategies of NSRF, to assess the reflection of 
cluster policy in Portugal. For this, a special attention is given to the composition of 
networks of associate members, aiming its spatial adjustment and its capacity of 
actors’ coverage. The spatial adjustment of each cluster is translated by the 
relationship between the regional incidence of NSRF investment in associate members’ 
projects and the spacial concentration of sectors. Afterwards take place the 
examination of the relationship between the adjustment and coverage of clusters and 
the performance levels, according to the results of the Evaluation Study committed by 
the NSRF Observatory, which is a document that takes a central role in the analysis 
present in this dissertation. Overall, it is concluded that there are certain levels of 
relationship between the quality of adjustment and coverage of clusters and the 
quality of its performances and that the implementation of the cluster policy in 
Portugal is still rather incipient. 
 
Key-words: cluster; cluster policy; regional policy; NSRF.  
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1. Introdução 

 
O interesse pelas políticas de clusters tem proliferado ao longo das duas últimas 
décadas, por todo o mundo. Esta evidência manifesta-se em processos de formulação 
de políticas desenvolvidos pela OCDE, o Banco Mundial, a Comissão Europeia, os 
governos nacionais ou as associações regionais. O crescimento da popularidade dos 
clusters, deve-se principalmente à teoria promovida por Michael Porter, em especial, a 
partir do seu livro “The Competitive Advantage of Nations” (1990b). Este autor 
conseguiu promover eficazmente a ideia de clusters não só como um conceito 
analítico, mas também como uma ferramenta política relevante (Martin e Sunley, 
2003). O conceito é caracterizado por uma multidimensionalidade que contribuiu para 
o facilitamento da propagação das iniciativas de políticas de clusters, o que se reflecte 
no facto de elas tomarem diversas formas em termos de objectivos, medidas políticas, 
actores, governança e ideologias de intervenção económica (Raines, 2001; Lindqvist, 
2009). Neste contexto, identificam-se políticas que assumem o rótulo de cluster e 
outras que, não se assumindo explicitamente como tal, podem ser consideradas 
relacionadas, como aquelas relativas a estratégias de inovação regional e medidas de 
apoio a sistemas locais de produção (Raines, 2001). As manifestações de iniciativas de 
clusters vão desde políticas que encorajam redes de negócio com poucos recursos sem 
um particular foco sectorial, até programas complexos de grande escala com medidas 
coordenadas que têm como alvo indústrias específicas e geograficamente limitadas 
(Raines, 2001). A própria definição de cluster abrange uma grande variedade de 
interpretações que – tal como identificam Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) em 
relação a um conjunto de diversas definições de vários autores apresentado por 
Martin e Sunley (2003) – têm como denominador comum as vantagens económicas da 
co-localização e da colaboração entre actores de diferentes tipologias, que pertencem 
a aglomerações regionais de um determinado sector. Hamdouch (2008) aponta 
critérios para a definição de cluster que resumem, em grande parte, a abrangência do 
conceito. Um tem que ver com a concepção de territorialização da noção de cluster 
(territorializado vs não territorializado) e o outro com o foco na inovação (actividades 
inovadoras vs actividades não inovadoras). 
 
A popularidade das políticas de clusters e as suas salientes características de 
multidimensionalidade e elasticidade, assumem, portanto, uma importância que esta 
dissertação pretende ter em conta, para o traçar de um entendimento do conceito de 
cluster enquanto catalisador de políticas territoriais. Essa multidimensionalidade 
importa ainda mais, levando em consideração que esta característica é, 
simultaneamente, o principal factor responsável pela popularidade dos clusters e o 
principal foco da respectiva problematização. Neste sentido, podemos referir que se 
por um lado o conceito pode ser importante para efeitos de destaque às políticas de 
desenvolvimento regional, especialmente em regiões e países onde essas políticas 
estão fragmentadas entre uma série de organizações e áreas políticas concorrentes, 
por outro, há quem discuta que é mais uma mera reciclagem de abordagens de 
desenvolvimento existentes implementadas sob uma nova e apelativa marca, 
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constituindo-se menos como uma mudança significativa no desenho e realização de 
políticas (Raines, 2001). 
 
A abrangência do enfoque das políticas de clusters e o facto de elas lidarem com 
vertentes de colaboração e aprendizagem colectiva, contribuem inevitavelmente para 
que as questões da inovação se configurem como factores centrais para a relevância 
dos clusters, particularmente se tivermos em conta a ideia de que a inovação é um 
fenómeno localizado que requer a existência de políticas que consigam aproveitar as 
características específicas das economias locais e dos negócios individuais (Raines, 
2001), considerando também que os processos de inovação dependem muitas vezes 
da disponibilidade ou constituição de massa crítica de conhecimento, competências 
multidisciplinares e recursos complexos, cumulativos e, para muitos, embrionários e 
de difícil acesso (Depret e Hamdouch, 2013). Com efeito, importa referir, para o 
âmbito desta dissertação, que, actualmente, a geografia económica procura 
compreender a inovação e os processos de aprendizagem e a sua relação com 
determinados contextos territoriais específicos (Vale, 2012). Segundo Hamdouch 
(2008), as lógicas referentes à estruturação e desenvolvimento de actividades 
inovadoras dentro de várias áreas geográficas parecem ser um tópico central de várias 
investigações, onde se verifica uma ênfase em dois pontos. O primeiro relaciona-se 
com a natureza e intensidade das relações entre actores envolvidos em actividades 
inovadoras e o segundo refere-se à escala espacial das redes e clusters de inovação. 
 
Dito isto, refira-se que esta dissertação vai-se centrar no caso português de política de 
clusters: as Estratégias de Eficiência Colectiva do QREN 2007-2013. O capítulo seguinte 
abrange a revisão bibliográfica referente à temática cluster, onde se pretende 
entender e problematizar o crescimento da popularidade do conceito de cluster para a 
materialização de políticas públicas. Para isto, vai-se olhar para o contexto teórico 
onde se desenvolveu a notoriedade do conceito de cluster, problematizar a sua 
definição, apresentar resumidamente o exemplo de um conceito que pode ser 
considerado relacionado (meio inovador), considerar a questão da validação dos 
efeitos que contribuem para eficiência das políticas de clusters e da dificuldade em 
identificá-los, perceber o caminho que levou à consolidação da popularidade do 
conceito enquanto ferramenta política, reflectir sobre a promoção e 
institucionalização de clusters, considerar a importância dos espaços e redes de 
conhecimento e inovação onde operam os processos de clusterização e falar sobre 
perspectivas de desenvolvimento regional que dêem a devida importância às redes de 
conhecimento e inovação. 
 
O terceiro capítulo começa por expor exemplos de políticas de clusters em dois países 
europeus (França e Holanda), para depois introduzir a questão do caso português, que 
é o alvo da investigação desta dissertação. O final deste capítulo é dedicado à 
clarificação das questões de investigação, que visam, no geral, a forma como a política 
de clusters se manifestou no país, e, em particular, a composição das redes de actores 
dos diversos clusters, em termos de concentração espacial e de importância de 
determinadas entidades. Seguidamente, no quarto capítulo, explicam-se as questões 
metodológicas, onde se abordam pontos relacionados com a recolha de dados, a 
medição da concentração espacial dos sectores dos clusters e a relevância do 
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confronto entre a problematização da abordagem aos clusters e os resultados e 
conclusões do Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), que se constitui 
como um documento central para a análise dos resultados. 
 
No quinto capítulo, faz-se uma análise individual a todos os clusters do QREN, onde, no 
geral, se tem em conta a concentração territorial dos actores associados e dos sectores 
considerados para as EEC e o enfoque regional dos investimentos da política. Depois, 
no sexto capítulo, passa-se à discussão dos resultados relativos à implementação da 
política, considerando: a relação entre o ajustamento territorial dos clusters, que se 
manifesta na aderência das regiões sectorialmente importantes à incidência do 
investimento da política, e o desempenho das redes associativas, segundo os 
resultados do Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013); as diferentes lógicas de 
centralização/descentralização do investimento nas redes associativas e a importância 
de determinados actores; e um olhar global sobre a implementação da política de 
clusters. O último capítulo corresponde à conclusão desta dissertação, onde também 
se vai ter em conta o potencial da abordagem aos clusters em contribuir para a 
definição de caminhos futuros para as políticas de desenvolvimento regional e 
inovação. 
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2. Clusters: dinâmicas conceptuais e políticas 
 

2.1. Os clusters no enquadramento dos modelos territoriais de inovação: contexto 

para o crescimento da sua notoriedade enquanto conceito e ferramenta política 

 
O crescimento da notoriedade dos clusters enquanto conceito e ferramenta política 
pode ser identificado como fazendo parte de um conjunto de contributos teóricos – 
associados à designação, atribuída por Moulaert e Sekia (2003), de “modelos 
territoriais de inovação” – que se reflectem em modelos de inovação regional onde 
dinâmicas institucionais locais assumem um papel importante, através da geração 
localizada e difusão de conhecimentos sustentadas por redes de empresas inovadoras, 
universidades e outras instituições regionais (Moulaert e Sekia, 2003; Vale, 2012). Uma 
parte desse conjunto de contributos teóricos está mais associada aos estudos de 
economia industrial e da geografia económica sobre sistemas locais de inovação, 
focando-se na aglomeração industrial e na proximidade espacial entre empresas (Vale, 
2012); enquanto outra, relaciona-se com o estudo da imbricação das empresas nos 
sistemas de inovação (Vale, 1999). 
 
Neste enquadramento, considera-se que os clusters integram-se no grupo de modelos 
territoriais associados aos estudos sobre aglomeração e proximidade espacial, onde 
também se identificam, como restantes teorias principais, os “novos espaços 
industriais”, “distritos industriais” e “meios inovadores” (Vale, 2012). A genealogia 
destas teorias pode ser traçada desde finais do século XIX, a partir do trabalho de 
Marshall (1890), onde já se falava da importância da localização para as indústrias, o 
que acabou por inspirar economistas como Paul Krugman, o impulsionador da “nova 
geografia económica” – teoria onde os custos de transacção através do espaço e a 
existência de economias de escala constituem os elementos fundamentais da 
argumentação (Krugman, 1991) –, ou Michael Porter (1990a e 1990b), o principal 
responsável pela teoria dos clusters. 
 
Apesar da divisão previamente feita entre teorias de aglomeração e proximidade 
espacial e de sistemas de inovação, há certas linhas teóricas, onde se destaca a dos 
clusters, que podem configurar uma interligação relevante entre os dois grupos. Com 
efeito, como acabaremos por ver de seguida, verifica-se uma relação entre estudos 
sobre sistemas de inovação e sobre localização de processos de inovação, bem como a 
existência de uma dimensão sistémica imprimida pelos clusters. Assim, depois de, em 
seguida, olharmos para as perspectivas dos sistemas de inovação e território, 
apresentaremos o conceito de cluster, e a problemática associada a ele, e um conceito 
relacionado: o “meio inovador”. 
 

2.1.1. Sistemas de inovação e território 

 
A noção de “sistema de inovação” baseia-se na ideia de que a inovação não 
corresponde a actos raros individuais de criatividade, mas sim ao resultado da 
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interacção existente entre indivíduos e organizações, configurando assim uma 
qualidade sistémica (Johnson e Lundvall, 2013). 
 
Foi então na década de 1980, que o conceito de “sistema nacional de inovação” (SNI) 
foi introduzido para realçar a interdependência entre as mudanças técnicas e 
institucionais da época, num contexto de reacção à crise económica mundial dos anos 
70 e 80 (Johnson e Lundvall, 2013). Inspirado pelo SNI, surgiu o conceito de “sistema 
regional de inovação” (SRI) (Asheim e Coenen, 2005), onde assim se podia identificar, 
dentro dos SNI, mosaicos de SRI mais ou menos desenvolvidos (Cooke et al., 2007). 
 
Portanto, a teoria dos SRI insiste no papel da interacção e aprendizagem colectiva, 
associado às relações de cooperação entre os membros dos sistemas regionais 
(Moulaert e Sekia, 2003), sendo o racional básico da teoria correspondente à ideia de 
que a promoção sistémica dos processos de conhecimento localizado pode melhorar a 
inovação e a vantagem competitiva das economias regionais (Asheim e Gertler, 2005). 
No que diz respeito à qualidade sistémica de um sistema de inovação, Cooke et al. 
(2007) destacam a importância dos seguintes aspectos culturais: cultura de 
cooperação; cultura associativa; cultura de aprendizagem; experiência e habilidade de 
desenvolver ou incorporar mudanças institucionais; coordenação de consensos 
públicos/privados; cultura produtiva (relações de trabalho, cooperação no trabalho, 
compromissos sociais das empresas, especialização produtiva); existência de 
mecanismos de interface (no campo científico, tecnológico, produtivo e financeiro); 
diferentes tipos de capacidade de aprendizagem, valorização social do uso da ciência, 
universidades ligadas ao sistema de produção; e sistema educacional e de treino, não 
burocratizado, ligado ao sistema produtivo. 
 
Neste sentido, como dizem Asheim e Coenen (2005), uma abordagem de sistemas à 
inovação é o reconhecimento de que a inovação se processa através de uma rede de 
actores integrada num quadro institucional. Tendo em conta a complexidade e 
dimensão do sistema, os mesmos autores afirmam que existem dificuldades no 
fornecimento de uma base empírica instrumental para o desenvolvimento de políticas 
de inovação. Por outro lado, para a avaliação da melhor configuração de um SRI, Cooke 
et al. (2007) consideram duas perspectivas: uma abordagem de regionalização, 
remetendo a região às suas capacidades de competência, valorizando a sua autonomia 
para o desenvolvimento e gestão de políticas; e outra abordagem de regionalismo, 
relacionada com a base cultural da região, que constitui um certo nível de potencial 
sistémico. 
 
Para Johnson e Lundvall (2013), a noção de sistemas de inovação tem sido usada de 
duas formas complementares. Primeiro, serve como uma ferramenta prática para 
investigadores e decisores políticos, ajudando-os a formar uma visão global sistemática 
dos actores e processos de inovação e dos meios e fins das políticas de inovação, ao 
nível nacional. Segundo, o sistema nacional de inovação pode ser usado como um 
conceito heurístico e instrumento de focagem. Desta forma, os autores consideram 
que os sistemas de inovação se tornaram numa noção útil, que oferece uma 
abordagem holística e sistémica. 
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Cooke et al. (2007) identificam a origem do conceito de sistemas de inovação como 
pertencente a duas grandes correntes teóricas: uma relativa aos estudos de sistemas 
de inovação e outra relativa à ciência regional e ao seu interesse em explicar a 
distribuição da localização e o impacto de políticas de redes e programas de inovação. 
No mesmo sentido, os autores consideram que as relações entre as empresas e a sua 
contribuição para a criação de clusters, abrem o caminho para explorar em que medida 
é que os processos de inovação a um nível regional podem ser definidos como 
sistémicos e as duas correntes teóricas podem ser unidas. Em termos de 
materialização de políticas, verifica-se precisamente um estreitamento entre as duas 
teorias na Europa, onde o conceito de cluster tem sido muito associado ao conceito de 
sistemas de inovação, sendo as políticas de clusters muitas vezes vistas como um 
instrumento para promover a inovação (Lindqvist, 2009). Uma razão para isto é que as 
políticas de clusters na União Europeia têm crescido a partir de políticas de inovação 
no âmbito dos Fundos Estruturais e dos programas da RIS/RITTS (Regional Innovation 
Strategy/Regional Innovation and Technology Transfer Strategy) (Nauwelaers, 2001; 
cit. in Lindqvist, 2009). Asheim e Coenen (2005) consideram que, no âmbito da 
economia do conhecimento, os clusters e o SRI precisam de ser tratados como dois 
conceitos diferentes mas fortemente interrelacionados, sendo o conceito de cluster 
muito mais restrito do que o de SRI por causa das fortes ligações sectoriais em clusters, 
enquanto um SRI pode transcender múltiplos sectores. Também em relação a uma 
perspectiva de políticas, é importante considerar a distinção devido à diferença entre o 
que é específico e o que é genérico, em termos sectoriais (Asheim e Coenen, 2005). 
 

2.1.2. Clusters: o conceito 

 
Para Porter (1990a, 1990b, 1998a e 1998b), num mundo global, com a mudança da 
base da competição para a criação e assimilação de conhecimento, a importância das 
nações cresceu e a vantagem competitiva é criada e sustentada através de processos 
localizados, onde as empresas beneficiam da existência de fortes rivais domésticos, 
fornecedores nacionais e exigentes clientes locais, o que constitui um cenário que 
propicia a inovação num cluster. Desta forma, a capacidade que certas empresas de 
certas nações têm em inovar, procurar melhoramentos que levem a uma vantagem 
competitiva mais sofisticada e ultrapassar certas barreiras à mudança e inovação, 
assenta em quatro dimensões de uma nação, que constituem o “diamante” da 
vantagem competitiva (figura 1), que configura o campo de acção onde as indústrias 
de uma nação operam. 
 
Uma das dimensões do “diamante” são as condições dos factores, que correspondem 
à existência de mão-de-obra qualificada ou infra-estruturas, e que influenciam a 
competitividade de uma determinada indústria. Outra dimensão são as condições de 
procura, onde se verifica a relevância de um mercado doméstico exigente para os 
serviços e produtos da indústria, o que incentiva as empresas a inovar. Os sectores 
relacionados e de suporte são uma dimensão que importa sublinhar, uma vez que a 
presença de indústrias fornecedoras e outras indústrias relacionadas competitivas, 
promove a inovação. Por último, a estratégia, estrutura e rivalidade empresarial 
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integram as condições na governação da nação em que as empresas são criadas, 
organizadas e geridas, bem como a natureza da rivalidade doméstica. 
 

 
Fonte: Porter (1990a e 1990b) 

Figura 1 – “Diamante” da vantagem competitiva 

Assim, as empresas ganham uma vantagem competitiva quando o ambiente nacional 
consegue proporcionar uma rápida acumulação de activos e capacidades 
especializados, informação sobre as necessidades dos processos e produtos, e pressão 
para as empresas em inovar e investir, o que para além da vantagem competitiva 
também leva à actualização desta vantagem ao longo do tempo (Porter, 1990a). Deste 
modo, as dimensões do “diamante” têm uma qualidade sistémica de auto-reforço, 
muito por causa da rivalidade doméstica, que promove o melhoramento em todos os 
determinantes do sistema, e da concentração geográfica, porque amplifica a 
interacção entre as quatro dimensões (Porter, 1990a). Os clusters são então a 
manifestação da interacção entre os quatro pontos do “diamante” (Porter, 1998b). 
 
Portanto, segundo Porter (1998a e 1998b), um cluster pode ser definido como uma 
concentração geográfica de actores interligados de um determinado sector como 
empresas, fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas de sectores 
relacionados e instituições de suporte (como, por exemplo, universidades ou 
associações empresariais), que competem mas que também cooperam e que estão 
ligados por aspectos comuns e complementaridades. 
 
Os clusters tomam várias formas dependendo da sua profundidade e sofisticação, mas 
a maioria inclui empresas de produto final ou de serviços, fornecedores especializados 
e empresas em indústrias relacionadas (Porter, 1998b). Para além disto, costumam 
também incluir empresas em indústrias downstream (canais ou clientes); produtores 
de produtos complementares; fornecedores de infra-estruturas especializadas; ou o 
governo e outras instituições que fornecem treino especializado, educação, 
informação, pesquisa e assistência técnica (Porter, 1998b). As agências do governo 
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influentes para um cluster também podem ser consideradas como fazendo parte dele, 
e muitos clusters incluem associações empresariais e outros actores colectivos do 
sector privado que apoiam os membros do cluster (Porter, 1998b). 
 
Apresentados o “diamante” da vantagem competitiva e a definição de cluster tal como 
Porter idealizou, enquanto principal impulsionador da teoria, importa também referir 
a relevância das críticas feitas em relação aos clusters, como aquelas relativas à 
fragilidade teórica na interpretação das dinâmicas territoriais da inovação e à falta de 
preocupação com as relações sociais de produção e assimetria de poder nas relações 
interempresariais (Vale, 2012). Neste sentido, Martin e Sunley (2003) assumem-se 
como uns dos principais críticos – e serão certamente os principais dos referenciados 
nesta dissertação. Estes autores, identificando a ligação entre os actores e a 
proximidade geográfica como os dois elementos principais da definição de Porter, 
levantam sérios problemas relativos à teoria dos clusters. O principal problema é 
referente às questões que envolvem a delimitação de um cluster, tanto em termos 
geográficos como industriais, faltando também explicar de forma satisfatória sob que 
condições os processos de clusters operam em diferentes escalas geográficas. Martin e 
Sunley (2003) consideram que o conceito de cluster é vago e elástico, o que põe em 
evidência uma série de problemas teóricos, empíricos e de identificação metodológica. 
 
Ainda relativamente à delimitação de um cluster, Porter (1998b) afirma que o enfoque 
geográfico de um cluster pode ir de uma cidade até um país ou mesmo uma rede de 
países vizinhos, e que um cluster pode variar em termos de dimensão, alcance e 
estádio de desenvolvimento. O próprio autor considera que definir os limites de um 
cluster envolve um processo criativo e conhecedor das ligações e complementaridades 
mais importantes das indústrias e instituições para a competição e que a força de 
spillovers1 e a sua importância para a produtividade e inovação constituem-se como 
factores determinantes para a definição de fronteiras. Confrontados com estas ideias, 
Martin e Sunley (2003) problematizam em relação à forma como a força dos diferentes 
tipos de ligação devem ser medidos e como a proximidade geográfica entra na 
equação, avançando com a ideia de que, deste modo, a existência dos clusters surge, 
em parte, a partir do olhar de quem é responsável pela sua identificação. Assim, 
parece que a elasticidade do conceito sugere que os clusters podem ser encontrados 
em quase qualquer nível de concentração espacial. Por outro lado, Lindqvist (2009) 
aparece em defesa de Porter, contra as críticas de que ele é alvo relativamente à 
dimensão geográfica de um cluster, afirmando que os críticos ignoram o facto de as 
nações – no sentido económico do mundo – serem entidades espaciais, o que justifica 
que, na identificação de empresas competitivas, Porter encontre aglomerações ao 
nível nacional. 
 
Para além da definição de clusters de Porter, existe outra grande linha de concepção, 
mais heterogénea, em sintonia com a abordagem da OCDE e/ou seguindo as 

                                                           
1
 Spillovers podem ser entendidos como externalidades que resultam da troca de informações entre 

diversas empresas da mesma indústria, contribuindo assim para a criação de oportunidades de inovação 
no sector (Vale, 2012). Note-se também que os níveis de concentração geográfica de uma indústria 
podem ser definidos pela localização das fontes de conhecimento que propiciam a existência de 
spillovers (Audretsch e Feldman, 1996). 
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concepções reticulares de clusters (Hamdouch, 2008). Assim, passamos a expor uma 
definição presente num estudo da OCDE (1999):  
 

“Os clusters podem ser caracterizados por redes de produção de empresas 
fortemente interdependentes (incluindo fornecedores especializados) ligadas 
entre si numa cadeia de produção de valor acrescentado. Em alguns casos, os 
clusters podem também englobar alianças estratégicas com universidades, 
institutos de investigação, serviços de negócios de conhecimento intensivo, 
instituições ponte (correctores, consultores) e clientes” (Roelandt e den Hertog, 
1999). 

 
Para Haumdouch (2008), esta definição, tal como a de Porter, é algo difusa. As ligações 
previstas são aparentemente de natureza formal, deixando de lado as interacções mais 
informais entre actores individuais e organizacionais (Haumdouch, 2008). O autor 
afirma que mesmo uma abordagem reticular aos clusters que abrangem actores 
distantes que interagem entre si, precisa de uma dimensão espacial, de “pontos de 
referência geográficos” que permitam aos actores que interagem, o reconhecimento 
das especificidades das localizações – “a «identidade geográfica» dos actores 
interessa” (Haumdouch, 2008). 
 
Tendo em conta que muitos dos argumentos da teoria dos clusters foram aplicados em 
diversos estudos, podemos destacar a opinião de Moulaert e Sekia (2003), que 
consideram haver levantamentos bibliográficos2 que fazem uma ligação artificial entre 
o trabalho de Saxenian (1994) sobre a inovação regional do Silicon Valley e os clusters 
de Porter. Os autores consideram que a análise de Saxenian (1994) é muito mais rica 
que o modelo original de Porter, tendo em conta que o estudo dessa autora combina 
economias de aglomeração, organização industrial, sistemas flexíveis de produção e 
governança regional. No mesmo sentido, podemos referir que, segundo Saxenian 
(1994), os sistemas industriais que se constroem em redes são mais flexíveis e 
tecnologicamente dinâmicos do que aqueles em que a experimentação e o 
conhecimento estão confinados individualmente às empresas, sendo importante que 
as políticas de apoio a sistemas industriais em rede sejam realizadas a um nível 
nacional. A mesma autora afirma que a proximidade geográfica promove a interacção 
repetida e a confiança mútua necessárias à colaboração e à aceleração da contínua 
recombinação de tecnologia e capacidades. Assim, as empresas competem através da 
tradução do conhecimento local e das relações em produtos inovadores e serviços, e a 
especialização industrial torna-se numa fonte de flexibilidade em vez de uma fonte de 
atomismo e fragmentação (Saxenian, 1994). 
 
Martin e Sunley (2003) fazem questão de sublinhar que, apesar de o conceito de 
cluster se ter tornado muito popular para as políticas económicas, esta não foi a única 
redescoberta das ideias de Marshall a ser desenvolvida, tendo em conta, 
especialmente, que o trabalho dos geógrafos económicos sobre localização industrial, 
aglomeração espacial das actividades económicas e crescente importância das regiões 
na economia global, foi simplesmente ignorado. Os geógrafos também inventaram e 
trabalharam uma série de neologismos que reflectem formas espaciais de 

                                                           
2
 Enright (1994) e Ehrenberg e Jacobsson (1997) – levantamentos referidos por Moulaert e Sekia (2003) 
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concentrações locais de negócios, como: “novos espaços industriais”, “complexos 
territoriais de produção”, “nós neo-marshalianos”, “meios inovadores regionais”, 
network regions ou learning regions (Martin e Sunley, 2003). Os autores apontam 
possíveis razões para a popularidade dos clusters e o oposto para o trabalho dos 
geógrafos. Primeiro, Porter promoveu e baseou o conceito de cluster dentro de um 
enfoque global sobre os determinantes da competitividade, o que é relevante tendo 
em conta que o factor da competitividade tem sido importante para a economia e para 
os decisores políticos, no contexto da economia global; enquanto, por outro lado, o 
trabalho dos geógrafos económicos sobre localização e aglomeração regional tem 
tendido a ser mais difuso. Segundo, Porter comunicou as suas ideias de uma forma que 
se traduz facilmente para a dimensão prática dos negócios e estratégias políticas; 
enquanto, por outro lado, os geógrafos económicos lidam com debates teóricos e 
conceitos que não têm essa facilidade de tradução. Por último, o conceito de cluster é 
vago e genérico de forma a poder incluir uma série abrangente de lógicas conceptuais 
e servir de ferramenta que decompõe a economia em distintos agrupamentos 
geográficos industriais, com o propósito de perceber e promover a competitividade e a 
inovação. De facto, para a formulação de políticas, quase todas as aglomerações 
geográficas de empresas similares ou complementares podem ser chamadas de 
clusters (Rosenfeld, 2005). 
 

2.1.3. Meio inovador: exemplo de um conceito relacionado 

 
O “meio inovador” é outro modelo territorial que lida com a aglomeração e 
proximidade espacial. Esta perspectiva discute directamente as questões da inovação e 
foi desenvolvida pelo GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux 
Innovateurs) (Vale, 2012), considerando que as empresas fazem parte de um “meio” 
com capacidade de inovação (Moulaert e Sekia, 2003). “Meio inovador” pode ser 
definido como um conjunto territorial no qual as interacções entre os agentes 
económicos desenvolvem-se não só pela aprendizagem que fazem das transacções 
multilaterais, que são as geradoras de externalidades específicas à inovação, como 
também pela convergência das aprendizagens para formas cada vez mais 
aperfeiçoadas de gestão comum dos recursos (Maillat, 1994; cit. in Maillat, 2002). A 
teoria identifica três espaços funcionais para a empresa: produção, mercado e espaço 
de suporte (Moulaert e Sekia, 2003; Vale, 2012). É a noção de “espaços de suporte” 
que remete para as redes de organização dos factores de produção, das relações 
estratégicas entre empresas, fornecedores e clientes e entre empresas e outros 
agentes do meio inovador (Moulaert e Sekia, 2003; Vale, 2012). Os meios inovadores 
articulam-se em torno de três eixos importantes, do ponto de vista de mudanças 
actuais: dinâmicas tecnológicas, mudanças territoriais e mudanças organizacionais 
(Crevoisier, 2004). O “meio inovador” caracteriza-se assim pela integração de 
dinâmicas endógenas e de mudanças vindas do exterior (Maillat, 2002). 
 
Para Crevoisier (2004), a perspectiva do “meio inovador” é uma das abordagens que os 
economistas e cientistas sociais têm tentado construir para uma abordagem territorial 
aos problemas económicos. O autor usa este argumento para temperar as críticas 
efectuadas por muitos geógrafos aos economistas da “nova geografia económica”, 
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afirmando também que os estudos sobre “meios inovadores” foi originada por 
economistas e cientistas sociais e não por geógrafos, tendo esta perspectiva sido uma 
das primeiras no campo dos modelos territoriais. Segundo Crevoisier (2004), a 
perspectiva dos “meios inovadores” sistematiza as principais questões relativas às 
dinâmicas espaciais económicas, permitindo a qualificação da evolução da tecnologia e 
das interacções entre actores e das formas que esses processos tomam. Por outro 
lado, existem vários problemas apontados a esta perspectiva, estando os principais 
resumidos por Vale (2012): dificuldade de aplicação do conceito; teoria tipicamente 
tautológica; e as relações de interdependência entre o “meio inovador” e a economia 
global são pouco estudadas. 
 

2.2. Validação dos efeitos de clusterização 

 
Martin e Sunley (2003) questionam-se até que ponto é que os alegados efeitos de 
cluster constituem alavancagens para o desempenho dos seus membros, considerando 
ser necessário perceber em que condições eles se configuram como responsáveis por 
efeitos positivos. Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005), mesmo estando mais 
predispostos a assumir a existência de caminhos de melhoramento empírico e 
conceptual relativos ao tema, vão no mesmo sentido ao observarem que é difícil 
perceber até que ponto o desenvolvimento de clusters é dinamizado por estratégias de 
promoção de processos de clusterização. 
 
Por exemplo, Baptista e Swann (1998) afirmam que uma das razões que explicam a 
existência e sucesso de clusters é a ocorrência de spillovers do conhecimento, tendo 
em conta que os spillovers tendem a ser geograficamente localizados. Neste sentido, 
num estudo de Audretsch e Feldman (1996), os autores encontram provas de que as 
indústrias onde há mais spillovers do conhecimento são mais propensas à aglomeração 
de actividades inovadoras. Desta forma, certas regiões acumulam fontes de spillovers, 
o que configura uma dimensão regional adicional à natureza cumulativa do processo 
de inovação, havendo, assim, implicações para o equilíbrio entre políticas regionais e 
nacionais de I&D industrial (Baptista e Swann, 1998). Mesmo assim, Martin e Sunley 
(2003) olham para estudos deste tipo, fazendo notar que a significância dos efeitos de 
clusterização costuma ser variável e resultado de diferentes processos. 
 
Tendo em conta as dinâmicas entre os efeitos de aglomeração e de processos de 
clusterização, Lindqvist (2009) defende que o objectivo comum das iniciativas de 
clusters é o melhoramento dos benefícios económicos dos clusters, a partir de esforços 
organizados que melhorem o crescimento e competitividade de um cluster, com o 
reforço do círculo de feedback dos efeitos de aglomeração e de proximidade. Assim, o 
foco da ligação entre aglomeração e efeitos de proximidade tem que ver com o 
melhoramento do desempenho económico, através do apoio aos sectores com 
maiores níveis de aglomeração; e o foco da ligação entre efeitos de proximidade e 
aglomeração tem que ver com a tentativa de aumento do número de empresas, 
através do melhoramento de condições externas. 
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Delgado et al (2010) consideram que um ambiente de cluster aumenta os recursos 
competitivos para uma indústria e que onde há fortes clusters regionais há também 
melhores oportunidades de empreendedorismo, com o benefício da redução de custos 
para a formação de novos negócios. No mesmo sentido de se considerar os benefícios 
dos clusters, Navickas e Malakauskaite (2009) identificam vantagens para as PME que 
participam num cluster e Bell (2005) considera a centralidade numa rede ou cluster, 
como um factor importante para o melhoramento da inovação das empresas, mesmo 
que, no mesmo estudo, o autor não tenha encontrado relações significantes entre 
laços institucionais e inovação. Por outro lado, Karaev et al. (2007) defendem a 
necessidade da realização de mais estudos que entendam a relação entre a 
participação num cluster e a competitividade das PME. 
 

2.3. Notoriedade consolidada dos clusters enquanto conceito e ferramenta política 

 
Para Martin e Sunley (2003), é problemático que o modelo de Porter combine ideias 
de perspectivas diferentes e que a sua teoria tente abranger as distintas formas que os 
clusters podem tomar, já que, como resultado, as observações empíricas podem ser 
interpretadas de maneiras muito diferentes. Para estes autores, a teoria só seria 
convincente se conseguisse especificar como diferentes tipos de clusters se poderiam 
desenvolver sob diferentes condições. Eles consideram também que a teoria isola os 
clusters do restante cenário económico e ignora outras formas de desenvolvimento 
económico local e regional, falhando em considerar as dinâmicas do sistema inter-
regional enquanto um todo ou as trajectórias e interdependências evolucionárias das 
empresas que fazem parte de clusters em relação às que estão fora. Se Martin e Sunley 
(2003) demonstram estas preocupações, há, no sentido inverso, outros autores que 
encaram a multidimensionalidade da teoria dos clusters como uma vantagem que se 
reflecte em abordagens ao desenvolvimento regional a partir de uma perspectiva 
holística. O foco desta visão está mais assente na pertinência das características 
associadas aos clusters enquanto configuradoras de lógicas importantes para os 
actores protagonistas do desenvolvimento económico regional, e não tanto na 
preocupação com as eventuais diferenças de trajectórias entre empresas que fazem 
parte de clusters promovidos e de empresas que estão fora. 
 
Com efeito, para além de o próprio Porter (1998b e 2000) considerar que o conceito 
de cluster passou a representar uma nova forma de pensar e entender as economias, a 
organização do desenvolvimento económico e a definição de políticas públicas, e de 
Rosenfeld (2005) dizer que os clusters permitem um melhor entendimento das forças 
especiais comparativas de uma economia, autores como Lundequist e Power (2002) 
afirmam que os clusters, apesar de tomarem muitas formas e de haver incertezas 
inerentes a eles, podem ser vistos como ferramentas úteis para o desenvolvimento 
regional, através de uma abordagem mais holística do desenvolvimento económico, 
em detrimento do foco restrito de estratégias mais direccionadas para empresas, 
configurando, assim, uma abordagem mais estratégica para a moldagem das 
prioridades económicas regionais (Raines, 2001). 
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Raines (2001) sublinha o poder de ressonância dos clusters para o mundo actual, na 
medida em que o conceito lida com as tensões existentes entre globalização e 
localização. O autor considera ainda que a abordagem aos clusters iluminou pontos 
conceptuais das políticas de desenvolvimento espacial, fortalecendo a ideia de que as 
políticas devem-se concentrar em melhorar diferenciadamente as vantagens 
competitivas locais, tenham elas o rótulo de clusters ou não, e que isto levou os 
decisores políticos a três outros princípios interligados: a política espacial pode ser o 
produto integrado de todas as políticas com um impacto espacial a um nível local; o 
desenvolvimento económico é principalmente uma questão de mapear e influenciar 
interdependências locais; e a eficácia da política opera-se a partir da identificação e 
concentração de uma sucessão de aspectos da economia regional, em vez da tentativa 
de se influenciar todos os aspectos de uma só vez. No seguimento disto, podemos 
referir que, para Rosenfeld (2005), os maiores benefícios dos clusters têm sido a 
mudança de mentalidades para a valorização de comportamentos associativos, de 
rede e de aprendizagem. 
 
De uma perspectiva institucional, temos o exemplo do documento de 2008 das 
iniciativas Europe INNOVA e PRO INNO Europe, apoiadas pela Comissão Europeia, que, 
mesmo visando a clarificação de algumas questões relativas aos clusters, assume a 
natureza vaga do conceito, onde as políticas podem tomar muitas formas e adaptar-se 
a diferentes quadros políticos, e considera como vantajoso o facto de a abordagem aos 
clusters constituir uma oportunidade para os decisores políticos fazerem convergir 
diferentes políticas tendo em vista o objectivo de estimular o crescimento e inovação.  
 
Os fundos estruturais têm tido um papel fundamental para a evolução de métodos 
estratégicos facilitadores do desenvolvimento regional, passando a encorajar uma 
maior experimentação no desenvolvimento de políticas e a dar um maior 
reconhecimento à ideia de que as diferenças existentes entre regiões requerem 
diferentes abordagens políticas e que tais diferenças derivam de variações em 
processos de desenvolvimento económico (Raines, 2001). Considerando que a maioria 
dos quadros políticos lida com uma grande mistura de ideias e programas, Raines 
(2001) aponta dois efeitos importantes decorrentes da abordagem aos clusters: a 
cristalização, relativamente a ideias e objectivos políticos latentes da região; e a 
sistematização da política, estando as políticas de desenvolvimento integradas num 
quadro conceptual. 
 
Portanto, a abordagem aos clusters está em consonância com a tendência da 
territorialização das políticas públicas: 
 

“…num contexto em que as estratégias de base territorial se destacam na 
resposta à multidimensionalidade dos problemas de desenvolvimento e nos 
esforços de incorporação de competências de actores muito diversificados 
(nacionais, regionais e locais) na concepção, implementação e avaliação das 
políticas públicas. Esta territorialização do desenvolvimento e, portanto, das 
políticas públicas tem como objectivo central facilitar a emergência de processos 
de inovação social, através da articulação de actores e de políticas que favoreçam 
o desencadeamento de dinâmicas endógenas, capazes de sustentar todos os 
processos de desenvolvimento territorial e de tornar as políticas públicas mais 
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eficazes na perspectiva da melhoria da qualidade da oferta de serviços, e de bens 
públicos, às populações locais” (Feio e Chorincas, 2009). 

 
Neste sentido, segundo Neto (2008), as políticas públicas dirigidas à criação de 
processos territoriais de inovação e de reforço da competitividade, assentam 
cada vez mais em modelos de intervenção que têm por base uma actuação 
articulada, num determinado contexto territorial, assente em intervenções em 
cinco grandes domínios estratégicos:  

 Investimentos em projectos de infra-estruturas com relevância 
económica directa, em contextos territoriais propícios para o 
desenvolvimento de processos territoriais de cooperação;  

 Iniciativas de suporte ao desenvolvimento de agrupamentos localizados 
de empresas, através de medidas que favoreçam o aumento da eficiência 
colectiva;  

 Acções de incentivo ao reforço da ligação investigação-indústria, de 
forma a criar um contexto territorial favorável aos processos de 
transferência e implementação de tecnologia e conhecimento;  

 Acções e regulamentação de incentivo ao desenvolvimento e sofisticação 
de procedimentos e modelos de governança, para a criação de um 
contexto territorial favorável à iniciativa empresarial e ao 
desenvolvimento da actividade económica, ao reforço da eficiência 
colectiva e ao aumento da competitividade local e regional;  

 Acções de fomento da capacidade de relacionamento de cada território e 
dos respectivos agentes a diferentes escalas, de forma a poder incluí-los 
nos circuitos interterritoriais transnacionais de comercialização e de 
distribuição e transferência tecnológica. 

 
Voltando ao foco específico dos clusters, Raines (2001) afirma que o conceito de 
cluster para os decisores políticos pode ser considerado em duas áreas. Primeiro, um 
modelo de desenvolvimento económico, onde o cluster liga o entendimento de 
aglomeração geográfica e interdependências económicas a uma ferramenta para 
identificar os pontos da economia onde as acções políticas podem influenciar 
trajectórias de crescimento e em que o modelo entende três pontos-chave do 
desenvolvimento regional: a inovação é a fonte da competitividade regional num 
contexto de economia globalizada, a inovação é um processo sistémico dependente de 
inter-relações de diferentes activos regionais, e a inovação de uma região não pode ser 
considerada enquanto um todo, mas sim como uma série de pequenos sistemas de 
inovação sectoriais ou clusters. Segundo, um sistema de desenvolvimento de 
intervenções políticas na economia regional, onde o sector privado ganhou 
importância, uma vez que pode melhor fornecer informação detalhada e actualizada 
sobre diferentes sectores e ser mais eficaz no envolvimento em políticas realizadas de 
forma próxima ao cluster; para além disto, o modelo exige uma grande integração de 
diferentes tipos de medidas, o que requer um maior consenso estratégico e parcerias 
dentro do sector público. 
 
Brakman e van Marrewijk (2012) fazem notar que o racional de intervenção política, 
neste contexto da abordagem aos clusters, é dificilmente questionado em todos os 
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círculos políticos, ao contrário do que acontece na academia, onde se pode encontrar 
doses consideráveis de cepticismo. Os autores afirmam que os clusters configuram um 
problema para os decisores políticos, na medida em que a qualidade vaga do conceito 
está associada a uma série de políticas específicas. A juntar a isto, existe uma 
mobilidade da maioria dos factores de produção que implica que os clusters compitam 
entre si por recursos e a ocorrência de feedbacks negativos (como a congestão, preços 
altos e poluição), que se constituem como questões ignoradas pela literatura. 
 
Críticas importantes que costumam ser levantadas em relação às políticas de clusters 
são, segundo Brakman e van Marrewijk (2012): a questão relativa a que problema 
específico não é resolvido pelo mercado, havendo assim necessidade de acção 
governamental; a causalidade pouco clara da relação entre densidade e produtividade 
e vice-versa; a procura de apoio pode levar ao desperdício de recursos por parte de 
actividades pouco produtivas; e, por último e mais importante, o reconhecimento de 
que as economias de aglomeração não justificam, por si mesmas, a implementação de 
políticas de clusters. 
 
A notória popularidade do conceito de cluster enquanto ferramenta política deve-se a 
razões como a facilidade de combinação de diferentes vertentes de políticas num 
quadro conceptual simples (Raines, 2001), o atendimento a interesses específicos e o 
apoio em evidências empíricas sobre economias de aglomeração (Brakman e van 
Marrewijk, 2012), ou à consonância com as ideias em voga de descentralização política 
e ao destaque dado ao desenvolvimento do potencial endógeno das regiões (Martin e 
Sunley, 2003). 
 
Para Martin e Sunley (2003), a abordagem aos clusters é apenas uma moda política e a 
sua exagerada popularidade deve-se à forma como o conceito foi publicitado por 
Michael Porter e outros autores como uma marca. A “marca cluster” tem tido assim 
muito mais sucesso do que outras teorias similares e recomendações políticas relativas 
a aglomeração industrial, não pelas vantagens teóricas e empíricas do conceito, mas 
pela forma como é associada a uma série de ideias positiva (Martin e Sunley, 2003). Os 
autores expõem as principais características que contribuem para o sucesso da “marca 
cluster”: a força das aspirações definidas, neste caso a inovação e competitividade; as 
ideias são explicadas numa linguagem flexível que permite a existência de distintas 
interpretações; a autoridade no apregoamento das ideias, neste caso havendo o 
protagonismo de Porter – um reconhecido especialista em estratégia empresarial; a 
capacidade de reinvenção; e a possibilidade de aplicação prática do conceito. 
 
Por outro lado, Hamdouch (2008), mesmo reconhecendo que o conceito de cluster 
precisa de ser refinado e de estar assente em bases empíricas mais sólidas, não 
concorda totalmente com as críticas de Martin e Sunley (2003), defendendo que os 
clusters comportam elementos e dinâmicas concretos e detectáveis, podendo assim 
ser úteis para a compreensão das dinâmicas espaciais e organizacionais associadas aos 
processos de inovação. Para o autor, os conceitos relativos a clusters de inovação 
podem abrir caminhos para o refinamento da noção de cluster. Ele refere e explica 
também alguns factores preponderantes para o melhoramento analítico: ajustar a 
noção de cluster de inovação; delinear o debate acerca das dinâmicas originadoras e as 
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forças iniciadoras/impeditivas responsáveis pela formação e sustentabilidade dos 
clusters; clarificar as questões principais relativas à escala espacial dos clusters e das 
redes de inovação; analisar a natureza e força das ligações entre os actores; identificar 
as configurações da estrutura dos clusters e das redes de inovação; e delinear a 
hipótese de redes multi-escalares enquanto potencial princípio fundacional dos 
clusters de inovação. 
 
Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) preocupam-se também com a refinação empírica 
e conceptual dos clusters, olhando para a questão da avaliação dos efeitos das formas 
institucionais de promoção de clusters. O próximo subcapítulo vai dar uma atenção 
especial a esta vertente. 
 

2.4. Promoção e institucionalização de clusters 

 
O contexto que propiciou o crescimento da adopção de políticas de clusters, surgiu 
com a maior relevância de estratégias regionais específicas, apresentando tendências 
importantes (Raines, 2001): primeiro, as intervenções, para apoiarem as economias 
regionais, adoptaram novas formas de entenderem e influenciarem o ambiente 
regional, com as políticas a focarem-se na interacção entre os activos existentes numa 
região e o melhoramento individualizado de cada um; segundo, as políticas regionais 
desenvolveram novos alvos dentro da comunidade empresarial regional, tendo-se 
passado a dar mais atenção às PME e à formação de novos negócios, o que reflecte o 
papel importante das PME na criação de emprego e o desejo de evitar a dependência 
económica regional em apoios a projectos de grande investimento; terceiro, a 
importância das relações entre os negócios e o ambiente regional, onde as fontes da 
competitividade regional têm sido cada vez mais definidas em termos de capacidades 
de conhecimento e inovação das empresas locais, tendo o foco das políticas na 
inovação levado a questões sobre as condições do ambiente externo que são propícias 
à inovação e também à concepção do desenvolvimento regional como um grupo de 
processos auto-regeneradores que influenciam a inovação empresarial. 
 
As políticas de clusters podem ser escolhidas por uma série de razões – para 
corresponder a certas necessidades políticas, integrar programas existentes ou 
canalizar apoio governamental a indústrias tecnologicamente estratégicas –, e as 
políticas adoptadas neste sentido podem ser constrangidas pelos programas 
existentes, enquanto certos beneficiários podem manipular o ambiente político para a 
exclusão de negócios menos sofisticados, mas potencialmente mais dinâmicos 
(Benneworth e Charles, 2001). Estes são factores que limitam a eficácia da 
implementação das políticas de clusters, mas, mesmo assim, Benneworth e Charles 
(2001) reconhecem que os governos têm a tendência de contornar estes problemas e 
encorajar a cooperação, inovação e competitividade das empresas participantes. 
 
Os governos são também importantes, segundo Porter (2007), para a questão da 
recolha de informação, de forma a permitir que as políticas públicas estejam melhor 
alinhadas com as necessidades empresariais, tendo em conta a composição dos 
clusters de cada região, o que vai também contribuir para o aumento da eficiência do 
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investimento do sector privado e da formação de novos negócios. Por outro lado, 
Martin e Sunley (2003) consideram que, devido às complexidades e ambiguidades 
inerentes ao conceito de cluster, é difícil pedir investigações detalhadas às autoridades 
regionais e locais que cubram parte significativa dos pontos necessários ao 
desenvolvimento de clusters. De qualquer maneira, dada a natureza sistémica e 
territorial do contexto onde o desenvolvimento se processa, é consensual o 
reconhecimento da importância das análises das autoridades, tendo em vista a 
aplicação de políticas. Neste sentido, Maillat (2002) afirma que a organização de um 
sistema territorial resulta de processos de aprendizagem que evoluem ao longo do 
tempo, onde as lógicas funcionais e territoriais agem tanto no sentido do reforço da 
sua coerência, como no sentido da desarticulação; assim, a análise destas duas 
dimensões permite às autoridades regionais a identificação de pistas sobre as 
trajectórias para uma política endógena de desenvolvimento. Para a promoção e 
sustentação de novos clusters, Romanelli e Khessina (2005) defendem que a teoria 
deve assimilar, de forma abrangente, as características das regiões, para melhor poder 
entender as suas capacidades diferenciais. Para estes autores, é importante considerar 
a identidade industrial que uma região projecta, tanto para dentro como para fora, no 
sentido em que os residentes e observadores externos identificam e diferenciam as 
capacidades regionais para tipos particulares de actividades económicas baseadas em 
anteriores padrões de desenvolvimento. Desta forma, os clusters, sendo o reflexo mais 
visível das actividades económicas de uma região, comportam a informação sobre os 
tipos de trabalhos e organizações que têm mais condições de prosperar na região e, 
assim, de influenciar a quantidade e os tipos de recursos que a região pode atrair e 
reter. 
 
Porter (1998a) diz que os governos devem reforçar os clusters existentes e emergentes 
em vez de tentarem criar novos clusters. Apesar de o autor meter as coisas nestes 
termos, podemos considerar que esta ideia converge com a de Romanelli e Khessina 
(2005), mesmo que estes falem no desenvolvimento de novos clusters, uma vez que a 
ideia subjacente tanto num caso como noutro, é o potencial endógeno da região, 
havendo assim uma interface entre a noção de novos clusters de Romanelli e Khessina 
(2005) e de clusters emergentes de Porter (1998a), até porque a maioria dos clusters 
forma-se onde existem vantagens locais, independentemente de acções do governo 
(Porter, 1998a). A política de clusters tem tido mais sucesso onde há potencial de 
crescimento ou onde há subsectores com capacidade de crescimento (Raines, 2000). É 
portanto óbvio e unânime que a política deve lidar com o potencial endógeno das 
regiões. De forma geral, Raines (2000) aponta características que podem contribuir 
para o sucesso da política de clusters: existência de fortes actores locais, tradição de 
cooperação ou capacidades de investigação. Considerando isto, as forças de 
investigação e colaboração podem ser activadas onde existe uma base de infra-
estruturas, para além de que a estrutura da política é um determinante importante do 
sucesso de uma abordagem aos clusters (Raines, 2000). Os processos de clusterização 
levam a ganhos de eficiência em relação aos quais as empresas individualmente não 
conseguem chegar, estando esta lógica presente no conceito de eficiência colectiva, 
definido como a vantagem competitiva que deriva da existência de economias 
externas locais e acções conjuntas (Schmitz, 1997). 
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Por outro lado, Martin e Sunley (2003) alertam para os potenciais perigos associados à 
promoção de clusters (quadro 1). Para os autores, as políticas de clusters são muitas 
vezes baseadas numa visão exagerada da importância do contexto local para o 
desempenho das empresas; a especialização regional representa uma estratégia de 
risco, com o perigo de declínio decorrente do lock-in; e existe um risco relacionado 
com a inflação localizada. Com isto, não se pode assumir que a promoção de clusters 
dentro de uma economia regional leve a um desenvolvimento económico equilibrado 
ou a um crescimento da competitividade (Martin e Sunley, 2003). 
 

Quadro 1 – Alegadas vantagens e potenciais desvantagens dos clusters 

Alegadas vantagens Potenciais desvantagens 

Maior crescimento 
Maior produtividade 
Aumento do lucro 
Aumento da competitividade 
Maior formação de novas empresas 
Mais postos de trabalho 

Inflação do custo de trabalho 
Inflação do custo do solo e habitação 
Aumento das disparidades de renda 
Sobre-especialização 
Lock-in institucional 
Controlo estrangeiro 

Fonte: Martin e Sunley (2003) 

Apesar das dificuldades inerentes ao conceito de cluster e à implementação de 
políticas de cluster, Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) consideram que é importante 
uma visão analítica que ajude à categorização conceptual da promoção de clusters, de 
maneira a que se possa avaliar os efeitos práticos de forma significante. Refira-se que 
estes autores definem promoção de clusters como um qualquer conjunto coordenado 
de medidas, em qualquer constelação ou estilo de implementação, que apoie o 
desenvolvimento de uma aglomeração industrial regional tendo em vista os aspectos 
ideais de um cluster em termos de um grupo especializado, competitivo, colaborativo 
e colectivamente inovador, de indústrias de sectores relacionados, investigação e 
educação e outras organizações. Esta definição é similar à definição de iniciativa de 
cluster, por parte de Sölvell et al. (2003), que, no mesmo documento, desenvolvem um 
modelo de desempenho de uma iniciativa de cluster, baseado em quatro 
componentes: três factores correspondentes ao cenário social, político e económico 
de uma nação, aos objectivos da iniciativa e ao processo através do qual a iniciativa se 
desenvolve; que afectam a componente relativa ao desempenho da iniciativa de 
cluster. 
 
Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) afirmam que as limitações apresentadas pelos 
estudos para a comprovação da eficácia das estratégias de clusters devem-se ao facto 
de existir uma grande diversidade de abordagens, combinações de medidas e 
especificidades contextuais, o que dificulta a identificação de aspectos importantes 
para efeitos ocorridos. Tendo em conta estas dificuldades, os mesmos autores 
consideram que os modos institucionais de promoção de clusters configuram um 
factor de distinção que parece ser esclarecedor o suficiente para permitir uma certa 
identificação empírica de diferentes implicações e efeitos. Os modos top-down 
incluem todas as iniciativas públicas e planos políticos que promovem 
deliberadamente a clusterização, financiados ou co-financiados, pelo menos 
temporariamente, por fundos públicos e dirigidos por agências públicas; os modos 
bottom-up incluem iniciativas coordenadas que são principalmente fomentadas, 
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financiadas e governadas por actores privados que se constituem como os agentes da 
clusterização (Fromhold-Eisebith e Eisebith, 2005). A juntar a esta dimensão de 
categorização, Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005), consideram também uma outra 
que compreende a distinção entre promoção explícita e implícita, onde a primeira 
inclui iniciativas de “marca cluster” e a segunda inclui iniciativas que se regem por 
lógicas associadas aos clusters, sem estarem consciente ou oficialmente baseadas no 
conceito. O cruzamento entre as duas dimensões de categorização resulta, assim, na 
identificação de quatro categorias institucionais: top-down explícito, bottom-up 
implícito, top-down implícito e bottom-up explícito. Destas, o top-down explícito e o 
bottom-up implícito são as mais comuns. Isto reflecte a popularidade do conceito nos 
círculos políticos, a tal moda política e a existência de uma “marca cluster” que é 
atractiva para os governos. Assim, regista-se a existência de modos de implementação 
explícita ao nível top-down, por um lado, e, por outro, ao nível bottom-up, apesar de 
os actores não sentirem tanta necessidade em associarem-se ao rótulo, verificam-se 
iniciativas que se ligam implicitamente aos clusters, até porque, como já vimos, os 
clusters estão associados a uma série de vertentes fundamentais para o 
desenvolvimento económico local e regional, que existem independentemente da 
popularidade da “marca cluster”. 
 
Apesar de ser difícil perceber que tipos de desenvolvimentos é que podem ser 
atribuídos às estratégias de promoção, Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) dizem que 
pode ser possível identificar se certos efeitos podem ser associados à promoção, tendo 
em conta dimensões colectivas e individuais, a partir de uma perspectiva comparativa. 
O estudo destes autores conclui que tanto as abordagens de top-down explícito como 
as abordagens de bottom-up implícito apresentam vantagens, como o aumento de 
trocas de informação, a existência novas colaborações, uma maior visibilidade e 
melhor imagem do sector industrial e a estimulação da competitividade e inovação. 
Também importante de se ter em conta, os autores identificam implicações diferentes 
para cada abordagem. O top-down explícito é aparentemente melhor a lidar com a 
base material e a localização das economias de um cluster, é mais inclusivo e 
expansivo e tem um impacto económico regional mais extenso. O bottom-up implícito 
adequa-se melhor ao apoio a qualidades imateriais de interacções sociais, cria uma 
motivação mais forte entre os membros dos clusters e induz resultados mais rápidos 
em termos de colaboração funcional e relacionada com inovação que afectam o 
desempenho das empresas. 
 
Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) afirmam que a escolha entre o top-down explícito 
e o bottom-up implícito tem de ter em conta dimensões como a escala geográfica de 
uma iniciativa de cluster, as precondições estruturais e regionais, os estádios do ciclo 
de vida de um cluster ou a orientação sectorial. Primeiro, em relação à escala, pode-se 
considerar que quanto maior for o enfoque geográfico de uma iniciativa, mais 
adequada é uma abordagem pública e conceptualmente baseada em formas de apoio 
a clusters, enquanto as abordagens privadas e menos estruturadas funcionam melhor 
em grupos mais pequenos. Segundo, em relação às precondições regionais, considera-
se que, onde as infra-estruturas já estão desenvolvidas e existe um grupo de empresas 
com ligações relevantes para a potencialização da cooperação, o bottom-up implícito é 
mais adequado para o fomento de efeitos de clusterização, já que propícia o estímulo 
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que está em falta; por outro lado, onde as estruturas regionais têm falta de activos 
materiais e de empreendedorismo e onde não há cultura de cooperação, o top-down 
explícito é a melhor escolha (inicialmente, pelo menos). Terceiro, em relação às fases 
do ciclo de vida, esforços públicos estrategicamente amplos e abrangentes são 
provavelmente a melhor forma de beneficiar as bases dos clusters, tendo em vista a 
sensibilização e os números das organizações participantes; depois da fase inicial, o 
potencial deve ser aproveitado pela promoção de iniciativas privadas. Quarto, em 
relação às vantagens sectoriais específicas, os autores dizem que é um ponto que 
requer mais estudos comparativos e discussão sobre especificidades operacionais e 
relativas a cadeias de valor, em diferentes sectores, podendo-se assumir que sectores 
onde se verifica intercâmbios de pessoal, desenvolvimento de spin-offs e uso de 
conhecimento externo, oferecem melhores opções para iniciativas temáticas privadas, 
enquanto sectores que têm a falta destas características necessitam mais de iniciativas 
públicas. 
 
Tendo em atenção os ciclos de vida dos clusters, Rosenfeld (2002) resume os principais 
estádios associados: 

 Estádio embrionário, que é gerado por inovações, invenções ou investimento 
externo; 

 Estádio de crescimento, onde os mercados se desenvolveram o suficiente para 
a existência de spin-offs e atracção de imitadores e competidores e para a 
estimulação do empreendedorismo; 

 Maturidade, quando os processos ou serviços se tornam rotina, mais 
imitadores entram no mercado e os custos se tornam numa vantagem 
competitiva importante; 

 Declínio, quando os produtos se tornam completamente substituíveis por 
custos mais baixos ou por substitutos mais eficazes. 

 
Menzel e Fornahl (2007) desenvolveram um modelo sobre ciclos de vida de clusters, 
concluindo que os clusters proporcionam vantagens às suas empresas entre dois 
pontos particulares. O primeiro ponto é depois da emergência, onde o cluster alcança 
uma massa crítica, para depois entrar no estádio de crescimento, onde as empresas 
que fazem parte do cluster têm melhores desempenhos do que as que estão fora. O 
segundo ponto é quando o cluster já explorou a sua heterogeneidade e o 
desenvolvimento das suas empresas é inferior ao das empresas que não fazem parte 
de um cluster. De resto, durante a fase emergente, as empresas são muito 
heterogéneas para fazerem uso de sinergias, enquanto, na fase de declínio, estão 
muito próximas para manterem endogenamente a sua diversidade. Para os autores, 
estas conclusões sugerem que a política tem de considerar a fase em que um cluster se 
encontra, através de duas grandes estratégias: a primeira é a focalização, onde, na fase 
de emergência, o objectivo tem de ser a focalização das empresas – muitas vezes 
tematicamente dispersas – em pontos particulares; a segunda é o alargamento da 
diversidade do cluster, onde, depois do estádio de crescimento, o objectivo tem de ser 
a manutenção de um certo nível de heterogeneidade para evitar o declínio e permitir 
novos caminhos de crescimento. 
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Em relação à fase de declínio, pode-se acrescentar que Porter (1998a) considera que 
os clusters podem perder os seus níveis de competitividade devido a factores externos, 
como descontinuidades tecnológicas, que podem ser responsáveis pela neutralização 
de muitas vantagens em simultâneo, ao tornarem irrelevantes muitos dos elementos 
de um cluster, como as informações de mercado, as capacidades dos empregados, os 
conhecimentos técnicos e científicos e a base de fornecedores; e factores internos, 
como inflexibilidades regulatórias ou a introdução de regras restritivas de união, que 
diminuem os ganhos de produtividade. Continuando a olhar para as mudanças 
verificadas nos clusters ao longo do tempo, Schmitz (1997) distingue duas 
componentes no conceito de eficiência colectiva – correspondentes a eficiência 
colectiva activa e passiva –, tendo em vista a teorização de questões relacionadas com 
as fases de desenvolvimento dos clusters. Por exemplo, no que concerne a clusters de 
sucesso que passam por crises, e considerando que o sucesso não é um estado mas 
sim um processo onde se aproveita vantagens de oportunidades e se lida com as 
crises, Schmitz (1997) avança com a hipótese de que, para responder a oportunidades 
e crises, é necessário a mudança de uma eficiência passiva para uma eficiência 
colectiva. Assim, a eficiência colectiva activa encara a oportunidade como uma 
condição crítica para o empreendedorismo, e subsequentes processos de inovação, de 
um cluster, e, deste modo, as políticas públicas devem ajudar a criar condições para 
ambientes propícios à inovação e empreendedorismo, visando aspectos como: 
quadros legais e fiscais, instituições de I&D, relações sociais e ambientes locais 
(Feldman et al., 2005). 
 

2.5. Espaços e redes 

 
O desenvolvimento territorial está associado a uma crescente preponderância de 
factores intangíveis (aprendizagem, conhecimento e inovação), o que sublinha a 
importância de indústrias de intensidade de conhecimento e criativas enquanto 
motores de geração de riqueza (Mudambi, 2008). No que diz respeito aos factores 
tangíveis, verifica-se, por um lado, uma perda de importância, em termos de apostas 
lineares em infra-estruturas, e, por outro, uma reformulação do seu papel, na medida 
em que este tipo de factores, não se podendo fazer valer apenas por si mesmos, 
necessitam de estar ancorados em estratégias que incluam os factores imateriais ao 
nível das acções inovadoras e da aprendizagem (Fernandes e Gama, 2012). Assim, 
observa-se uma maior relevância dos factores intangíveis, ao mesmo tempo que 
ocorre a promoção de um novo tipo de equipamentos mais ligados aos elementos 
tangíveis (unidades de I&D institucionais e nas empresas, incubadoras, parques de 
ciência e tecnologia, laboratórios, centros de transferência de tecnologia, entre 
outros), o que resulta numa organização reticular, valorização da interactividade e 
tradução da operacionalização das políticas de desenvolvimento (Fernandes e Gama, 
2012). No quadro da interactividade entre actores e factores intangíveis, os territórios 
passam a adquirir características inovadoras, a que se associam trajectórias de 
aprendizagem e conhecimento e novas lógicas de desenvolvimento territorial 
(Fernandes e Gama, 2012). Neste sentido, relativamente aos clusters, Malmberg e 
Maskell (2001) sugerem que, em detrimento do papel da eficiência de custos, a teoria 
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deve dar mais atenção aos atributos espaciais da aprendizagem colectiva e do 
processo de inovação. 
 
Muitos tipos de conhecimento continuam a beneficiar de contacto regular cara-à-cara, 
enquanto outros estão associados a uma partilha comunitária de reportórios 
cognitivos (Malmberg e Maskell, 2005). Esta distinção reflecte o contraponto entre 
conhecimento tácito e conhecimento codificado. Quanto mais tácito for o 
conhecimento, maior é a dependência da proximidade espacial entre os actores 
protagonistas; quanto mais codificado for o conhecimento, maior é a facilidade de 
comunicação ao longo de distâncias espaciais (Malmberg e Maskell, 2005). O 
conhecimento pode ainda ser interno ou externo, e Ferrão (2002), cruzando essa 
oposição com a do tácito e codificado, identifica quatro fontes principais de novos 
conhecimentos: 

 Socialização de conhecimentos (conhecimento tácito externo): inclui todo o 
tipo de mecanismos associados às relações sociais locais, à mobilidade 
geográfica e socioprofissional dos trabalhadores e às redes de natureza 
profissional, que produzem e disseminam conhecimentos, sobretudo ao nível 
local, apropriável pelas organizações; 

 Criação espontânea de conhecimentos (conhecimento tácito interno): 
corresponde aos mecanismos de acumulação incremental de saberes 
decorrentes de rotinas de repetição e da experiência de base empírica; 

 Actividades internas de I&D (conhecimento codificado interno): traduz um 
forte investimento em recursos físicos, humanos e organizacionais 
directamente envolvidos em actividades definidas como sendo de investigação 
e desenvolvimento; 

 Troca e aquisição de conhecimentos (conhecimento codificado externo): 
corresponde ao conjunto de mecanismos que têm como objectivo garantir o 
acesso a competências e conhecimentos inexistentes no interior da 
organização. 

 
Storper e Venables (2002) definem buzz como a configuração das condições propícias 
à produção de conhecimento e aprendizagem colectiva, permitindo a circulação de 
informação e definindo o funcionamento da participação em redes. O buzz é referente 
às formas de informação e comunicação criadas pelos contactos cara-à-cara, co-
presença e co-localização de pessoas e empresas da mesma indústria e região (Bathelt 
et al., 2004). 
 
Os canais de comunicação, denominados por pipelines, podem, segundo Owen-Smith e 
Powell (2004), ser conceptualizados em dois termos gerais. Primeiro, pode-se ver as 
ligações enquanto canais que transferem informação de forma difusa e imperfeita, 
facilitando a existência de spillovers e outras externalidades, que beneficiam tanto as 
organizações com uma fraca ligação à rede, como as que assumem uma posição mais 
central. Segundo, as pipelines podem ser representadas enquanto condutas fechadas, 
onde só determinados actores beneficiam das trocas de informação. 
 
Bathelt et al. (2004) apresentam um modelo que relaciona o buzz e as pipelines. 
Primeiro, eles argumentam que a existência de buzz local de alta qualidade e 
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relevância leva a um cluster mais dinâmico. Segundo, um sistema bem desenvolvido de 
pipelines é benéfico para um cluster de duas formas: cada empresa pode beneficiar de 
ligações a actores fora do cluster e a informação que uma empresa pode adquirir 
pode-se espalhar para as outras empresas do cluster através do buzz local. Terceiro, a 
existência de uma compensação entre a orientação interior e exterior da estrutura 
organizacional, onde, no primeiro caso, o conhecimento é mais facilmente transferido 
pelas empresas, mas o conhecimento externo apresenta maiores dificuldades, e, no 
segundo caso, o conhecimento externo pode ser traduzido, mas as falhas internas de 
comunicação podem reduzir a eficácia da sua transferência. Quarto, há limites para o 
número de pipelines que uma empresa pode ter. 
 
No seguimento disto, Bathelt et al. (2004) consideram que a política deveria dar 
especial atenção ao desenvolvimento de pipelines globais, já que a comunicação 
externa não tem tido o reconhecimento devido. A eficiência de um cluster na partilha e 
produção de conhecimento faz com que haja uma maior propensão para o 
desenvolvimento de um denso sistema de conhecimento intra-cluster e de uma ligação 
a conhecimento produzido no exterior (Giuliani, 2005), e, nesta conjuntura, os clusters 
precisam tanto de pipelines globais como de buzz local, sendo importante o equilíbrio 
entre a aprendizagem local e as ligações distantes (Rosenfeld, 2005). As instituições 
que caracterizam os clusters ajudam a criar ambientes que reduzem as barreiras em 
adquirir e utilizar conhecimento produzido ou utilizado localmente, correspondendo 
os clusters, desta forma, a configurações de tipos de mercados onde bens, serviços e 
conhecimento são trocados de forma eficiente entre os actores participantes, podendo 
eles construir pipelines e interagir com o exterior (Maskell e Lorenzen, 2004). Por 
exemplo, em termos de partilha de conhecimento e comunicação exterior, um estudo 
de Wolfe e Gertler (2004) reflecte casos onde se verifica que, quando a interacção não-
mercantil e a partilha de conhecimento ocorre entre empresas da mesma indústria, 
isto acontece de forma indirecta e mediada por organizações locais; e que, sendo esta 
forma de aprendizagem local mais predominante entre empresas e fornecedores 
locais, muito do input de conhecimento para a produção local vem de fora da região. 
 
As redes distantes complementam as redes locais, principalmente nos estádios iniciais 
da formação de um cluster, tendo em vista o acesso ao conhecimento e aos mercados 
externos até atingir localmente massa crítica; apesar de convir que se tenha em conta 
que, à medida que o cluster se torna mais maduro, a manutenção e diversificação 
destes canais de comunicação podem ser importantes para evitar a rigidez e o efeito 
lock-in, à medida que as empresas vão deixando de responder às mudanças no 
ambiente económico e tecnológico (Vale, 2009 e 2012). Eisingerich et al. (2010) 
acrescentam, a este nível, que a capacidade de gestão do equilíbrio entre a força e 
abertura dos canais de comunicação é um factor-chave para a sustentabilidade do 
desempenho de um cluster, o que representa também um grande desafio para as 
empresas, até porque as forças do path dependence e de inércia tendem a ser 
particularmente relevantes entre empresas co-localizadas. 
 
É importante considerar que existem diferentes tipos de conhecimento com lógicas de 
transferências distintas, podendo-se enquadrar em três categorias (Asheim e Coenen, 
2005; Asheim e Gertler, 2005) 
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 Conhecimento analítico – é associado a contextos industriais onde o 
conhecimento científico é muito importante e a criação de conhecimento é 
muitas vezes baseada em processos cognitivos e racionais ou em modelos 
formais, podendo ser acedido em qualquer parte do mundo; 

 Conhecimento sintético – resulta da aplicação ou combinação de 
conhecimento, ocorrendo muitas vezes em resposta à necessidade de 
resolução de problemas específicos decorrentes da interacção entre clientes e 
fornecedores; 

 Conhecimento simbólico – tem uma forte dimensão intangível e está associado 
a questões culturais, estéticas e significados. 

 
Para as indústrias baseadas em formas de conhecimento analítico, é importante uma 
sofisticada infra-estrutura do conhecimento que integre a indústria de uma região; 
para as indústrias baseadas em conhecimento sintético, a aprendizagem localizada 
tem um papel mais relevante (Asheim e Coenen, 2005). As políticas regionais devem 
ter em conta esta distinção entre formas de conhecimento, para o seu 
desenvolvimento e implementação (Asheim e Coenen, 2005). 
 
Com isto tudo, verifica-se que a configuração espacial das redes de conhecimento tem-
se tornado mais complexa, principalmente se diversos tipos de conhecimento são 
necessários para produzir um novo produto ou desenvolver um novo serviço, e a 
emergência de questões como as assimetrias de poder nas redes de agentes, onde 
nem todos têm o mesmo nível de acessos ao conhecimento (Vale, 2012). Em relação a 
este ponto, é importante considerar que para processos de criação, aumento e captura 
de valor que beneficiem o desenvolvimento económico regional, o equilíbrio de 
poderes entre os diversos agentes constitui-se como uma variável determinante (Coe 
et al., 2004). 
 

2.6. Redes e políticas de desenvolvimento regional 

 
Apesar de ser um factor dominante para a política de desenvolvimento regional, a 
abordagem aos clusters, não tem gerado sistematicamente efeitos positivos para as 
economias reginais (Vale, 2011 e 2012), por muitas das questões abordadas nos 
subcapítulos anteriores. Mesmo que as políticas possam ser positivas em casos 
específicos, há o perigo de se considerar a abordagem como a melhor solução para o 
desenvolvimento económico regional (Vale, 2011 e 2012). Muitas vezes, há 
dificuldades em reconhecer-se os actores e organizações relevantes para os clusters e 
os actores já estabelecidos tendem a ser apoiados em detrimento de actores 
emergentes, eventualmente com maior potencial de inovação (Vale, 2011 e 2012). 
 
Coe et al. (2004) argumentam que o desenvolvimento regional depende da capacidade 
de um mecanismo de “acoplamento estratégico” dinâmico das redes globais de 
produção e dos elementos regionais – configurando uma interface que é crucialmente 
mediada por uma série de actividades institucionais que se desenvolvem a diferentes 
escalas regionais – em favorecer condições para a existência de processos de criação, 
melhoramento e captura de valor. Neste contexto, relativamente aos clusters, Vale 
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(2011 e 2012) considera que esta abordagem não trata adequadamente as relações 
distantes entre os agentes inovadores e a sua integração económica ao nível global. 
Assim, as transformações que levaram a uma expansão das redes de conhecimento, 
alteraram os modelos regionais de inovação e passaram a exigir novas orientações de 
política (Vale, 2011 e 2012). 
 
Tendo em conta a importância das lógicas evolutivas dos clusters, onde se verificam 
oportunidades diferenciadas consoante o estádio de desenvolvimento, as políticas 
baseadas na “variedade relacionada”, que apoiam o desenvolvimento de actividades 
tecnologicamente relacionadas em que uma região é mais competitiva (Asheim et al., 
2011), podem ser eficazes para o desenvolvimento dos clusters, não inviabilizando 
também a combinação de conhecimento local e distante, de forma a reforçar a 
dinâmica de inovação através de um aumento da variedade (Vale, 2011 e 2012). A 
“variedade relacionada” é um conceito que liga spillovers do conhecimento – 
afectando a extensão da sua ocorrência nas regiões –, a renovação económica, novas 
trajectórias de crescimento e crescimento regional (Asheim et al., 2011). Se o efeito se 
expandir, implica-se que o desenvolvimento a longo-prazo das regiões depende da 
capacidade de diversificação em novas aplicações e sectores, construída na base de 
conhecimento e competências actuais (Asheim et al., 2011). 
 
Cooke (2008) levanta a questão de uma abordagem de política numa lógica de 
plataforma que inclui a “variedade relacionada”, spillovers do conhecimento, e 
inovações recombinantes que envolvem adaptações de conhecimento intersectoriais. 
A lógica de plataforma representa, assim, uma estratégia baseada na “variedade 
relacionada”, que é definida na base da partilha e complementaridade das bases de 
conhecimento e competências (Asheim et al., 2011). 
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3. Exemplos de casos europeus, caso português e questões de 

investigação 

 

3.1. Exemplos de casos europeus 

 
Pelas razões que estão presentes na revisão bibliográfica, verifica-se que a abordagem 
aos clusters está disseminada pela globalidade das políticas de inovação territoriais 
que se aplicam na Europa, observando-se a existência de programas que assumem 
explicitamente o rótulo de cluster ou que incluem de forma predominante as lógicas 
de clusters. De seguida, apresenta-se de forma muito resumida o exemplo francês e o 
holandês. 
 

3.1.1. França – Pólos de Competitividade 

 
Em 2005, foi criada, em França, uma política pública para a promoção e 
desenvolvimento de Pólos de Competitividade, que surgiu no seguimento do Programa 
de Apoio aos Sistemas Produtivos Locais, implementado entre 1997 e 2001 (Neto, 
2008). Esta política introduz uma nova complexidade e sofisticação relativamente a 
modelos anteriores desenvolvidos noutros países, como as redes de competência 
alemãs e os distritos tecnológicos italianos (Neto, 2008). 
 
Um “pôle de compétitivité” define-se como a combinação de empresas de diferentes 
dimensões, instituições de investigação e instituições de ensino, que operam de forma 
colaborativa dentro de uma região específica, tendo em vista o desenvolvimento de 
sinergias e esforços colaborativos em torno de um tema partilhado, de forma a 
possibilitar que as empresas associadas sejam líderes nos seus mercados, tanto em 
França como no estrangeiro3. 
 
Os objectivos dos Pólos de Competitividade são4: desenvolver o crescimento e 
aumento de postos de trabalho em mercados-chave, através do reforço dos esforços 
de inovação das empresas e do apoio principalmente verificado em relação a 
actividades industriais com uma importante componente tecnológica e da melhoria da 
atractividade do país a partir de uma maior visibilidade internacional; e impulsionar os 
benefícios económicos decorrentes do dinamismo dos clusters, tendo em conta duas 
prioridades – reforçar os benefícios económicos dos projectos de I&D e apoiar o 
crescimento de PME, oferecendo serviços colectivos e individuais nas áreas de acesso 
ao financiamento, desenvolvimento internacional e previsão das necessidades das 
empresas. 
 
 
 

                                                           
3
 Site oficial dos Pólos de Competitividade franceses: http://competitivite.gouv.fr 

4
 http://competitivite.gouv.fr 
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3.1.2. Holanda – Picos no Delta 

 
O documento de política “Pieken in de Delta” (2004)5 reflecte a aposta da política de 
inovação territorial da Holanda na transformação das forças regionais existentes em 
factores económicos de grande importância para o desenvolvimento regional, tendo 
em vista o objectivo de criar uma economia dinâmica e competitiva. Preconiza-se que 
o governo tem de criar condições que favoreçam o crescimento das actividades 
económicas, estimulando novas oportunidades através da remoção de obstáculos de 
natureza pública e considerando as especificidades regionais de importância nacional. 
Para fortalecer a capacidade de crescimento nacional, as vantagens comparativas das 
regiões têm de ser utilizadas, em vez de terem apenas a função de beneficiar o avanço 
das regiões mais atrasadas. Neste contexto, o governo central, as autoridades 
regionais e as autoridades municipais têm todos as devidas responsabilidades. 
 
Os diferentes actores públicos e as empresas têm de implementar de formas muito 
específicas um conjunto de prioridades conjuntas. O Ministério da Economia é o maior 
responsável pelo desenvolvimento das prioridades da política. Para além de recursos 
orçamentais, a materialização destas prioridades opera-se a partir da implementação 
dos seguintes instrumentos, por parte do ministério: “Co-makership” activa entre os 
vários níveis de governo e actores privados para impulsionar o desenvolvimento de 
projectos, iniciativas regionais coordenadas ou melhorar a interface entre o 
fornecimento e procura de conhecimento; injecção ou desenvolvimento de 
conhecimento relativo à remoção de obstáculos à inovação, uso responsável do 
espaço, tendências económicas e análises sociais de custo-benefício; e coordenação 
entre a UE e o desenvolvimento da política regional. 
 

3.2. Portugal – as Estratégias de Eficiência Colectiva do QREN 

 
Em Portugal, a abordagem aos clusters começou a ganhar relevância na década de 
1990, a partir de trabalhos de Michael Porter, onde se identificou – ou confirmou – os 
principais sistemas produtivos do país, caracterizados por serem intensivos em 
trabalho ou assentes em recursos naturais e terem uma forte vocação exportadora 
(Vale, 2012). A política de clusters ganhou uma expressão mais significativa com o 
QREN 2007-2013, apresentando-se este como o principal alicerce da actual política de 
apoio à clusterização e um instrumento fundamental de integração operacional de 
prioridades estratégicas relativas ao reforço da cooperação, ao robustecimento da 
inovação e da I&D, e ao aumento da projecção internacional (SPI e inno TSD, 2013). 
 
Verificou-se assim uma promoção em modo top-down explícito, reflectindo o sucesso 
e popularidade da “marca cluster”. Isto materializa-se através da aposta do QREN em 
Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC), o que nos remete para o conceito definido por 
Schmitz (1997) (já referido no subcapítulo 2.4), e que, mais especificamente, no 
documento do Observatório do QREN, de 2009, referente às EEC, são entendidas como 
“programas estratégicos que, explorando economias de aglomeração, de proximidade 
ou de escala, visem a inovação, qualificação ou modernização de um agregado de 
                                                           
5
 Edição (versão traduzida em inglês – “Peaks in the Delta”): Ministry of Economic Affairs (2004) 
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empresas situadas num determinado território ou num determinado pólo, cluster, 
rede colaborativa ou fileira de actividades inter-relacionadas, estimulando a 
cooperação e o funcionamento em rede entre as empresas e entre estas e os centros 
de conhecimento, de formação e de transferência de tecnologia”. 
 
As EEC podem assumir duas grandes tipologias: Clusters e “Estratégias de Valorização 
Económica de Base Territorial”. No que diz respeito aos Clusters, a Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional da Competitividade é a entidade competente pelo 
processo de reconhecimento, acompanhamento e avaliação das EEC. Esta tipologia 
assume duas configurações: 

 Pólos de Competitividade e Tecnologia – constituem o instrumento de 
incentivo à criação de redes de inovação e traduzem-se em parcerias 
integradas por empresas e instituições de suporte relevantes, nomeadamente 
instituições de I&DT, de ensino superior e formação profissional, que partilhem 
uma visão estratégica baseada em actividades inovadoras e orientada para o 
desenvolvimento de projectos de elevada intensidade tecnológica e com forte 
orientação e visibilidade internacional. 

 Outros Clusters – traduzem-se numa estratégia e correspondente Programa de 
Acção, assumidos por empresas e outras instituições de suporte, que partilhem 
uma visão para a economia de um território ou de sectores inter-relacionados e 
para as quais a proximidade é um factor-chave no processo de inovação. 

 
Neste contexto, os instrumentos de co-financiamento dos PO Regionais (Norte, Centro, 
Lisboa, Alentejo e Algarve) e dos PO Temáticos (Factores de Competitividade, Potencial 
Humano e Valorização do Território) foram identificados como importantes 
mobilizadores das dinâmicas de eficiência colectiva (SPI e inno TSD, 2013). 
 
Para o processo de reconhecimento dos clusters, foi definido um conjunto de 
condições necessárias como a existência de uma parceria que integrasse actores 
relevantes para a consolidação das estratégias, prevendo-se que esta parceria fosse 
liderada por uma associação preferencialmente constituída para o efeito, designada de 
Entidade Gestora (SPI e inno TSD, 2013). Depois foi previsto o co-financiamento de 
encargos relativos à coordenação e gestão destas parcerias, durante a fase de 
execução das EEC e dos seus Programas de Acção, que concretizavam as estratégias 
dos promotores das EEC e dos seus associados para as diferentes fileiras/sectores, 
onde se incluía um conjunto de projectos âncora (estruturantes para a concretização 
dos objectivos das EEC) e prioridades para projectos complementares (também 
importantes para a alavancagem dos resultados desejados) (SPI e inno TSD, 2013). 
 
No final do processo de reconhecimento, em 2009, foram reconhecidas 19 EEC da 
tipologia Cluster: 11 Pólos e 8 Clusters. 
 

3.3. Questões de investigação 

 
O ponto de partida deste trabalho deu-se com o interesse em perceber a relevância da 
abordagem aos clusters para o desenvolvimento de políticas públicas de 
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desenvolvimento regional e inovação. A revisão bibliográfica efectuada reflecte a 
existência de problematizações relativas à natureza vaga do conceito, à sua 
elasticidade ou à sua falta de solidez teórica e empírica. Por outro lado, a característica 
da elasticidade é vista de forma positiva com uma certa unanimidade por círculos 
consideráveis de autores que defendem que os clusters, tanto em termos teóricos 
como políticos, são importantes para a moldagem de direcções relativas ao 
desenvolvimento territorial e inovação. 
 

 
Figura 2 – Modelo conceptual de análise do conceito de cluster enquanto catalisador de políticas 

Considerando isto, e tendo em conta que a análise vai-se centrar na política de clusters 
do QREN, importa perceber quais os efeitos da abordagem aos clusters verificados em 
Portugal. Neste sentido, as questões centrais deste trabalho são: perceber de que 
forma é que se manifestou a composição da rede de associados dos pólos e clusters 
portugueses, em termos de ajustamento sectorial e territorial das actividades de cada 
um e de capacidade de abrangência e inclusão de um número significativo de actores; 
e perceber, de uma maneira global, de que forma é que o conceito de cluster serviu de 
catalisador de políticas, nos últimos anos em Portugal. 
 
Assim, tendo em conta o modelo conceptual proposto na figura 2, referente à análise 
do conceito de cluster enquanto catalisador de políticas, podemos apontar, tal como 
vamos explicar no próximo capítulo relativo a questões metodológicas, que este 
trabalho dá uma atenção especial a uma das dimensões – o ajustamento sectorial e 
territorial –, embora as outras, de forma mais ou menos aprofundada, também 
tenham um destaque consonante com os objectivos do trabalho. 
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4. Questões metodológicas 

 
Para ir ao encontro das questões de investigação, as abordagens metodológicas 
utilizadas envolveram a recolha de dados relativos ao investimento que os associados 
dos 19 Pólos e Clusters beneficiam, ao emprego dos sectores de actividade de cada 
EEC e à medição da concentração espacial desses sectores com base nos valores de 
emprego, através do cálculo de quocientes de localização (QL), para depois se 
confrontar estes factores, que reflectem a relação entre a intensidade e enfoque do 
investimento elegível aprovado e a concentração espacial, com os resultados e 
conclusões do “Estudo de Avaliação da Estratégia e do Processo de Implementação das 
Estratégias de Eficiência Coletiva – Tipologia Clusters” (SPI e inno TSD, 2013). 
 

4.1. Recolha de dados 

 
Em primeiro lugar, interessou-nos perceber a intensidade e abrangência dos apoios do 
QREN direccionados aos associados dos 19 pólos e clusters, através da manifestação 
dos valores de investimento elegível. Considerando isto, refira-se que o foco do estudo 
se centra na rede associativa das EEC e não tanto nos respectivos ecossistemas – onde 
se verifica a participação de actores não-associados em projectos desenvolvidos no 
âmbito das EEC – o que acaba por se justificar, uma vez que — tal como veremos no 
capítulo da discussão dos resultados –, tendo o Estudo de Avaliação concluído que a 
implementação da política de clusters em Portugal foi algo incipiente em certos níveis, 
a cultura de clusterização teve menos efeito nos actores não associados e foi mais 
importante para os associados, fazendo com que estes se constituam como elementos 
destacadamente mais importantes para o potencial de absorção e dinamização de 
lógicas associadas à clusterização. 
 
No mesmo sentido de considerar o potencial da capacidade de absorção e 
dinamização de entidades associadas, e tendo em conta que o resultado dos projectos 
não se reflectem num foco de incidência fechado, foi considerado, para cada um dos 
pólos e clusters, o investimento elegível aprovado de todos os projectos no âmbito do 
QREN – independentemente de estarem associados ao apoio à política de EEC – 
promovidos por associados, e também pelas entidades gestoras, sendo de referir a 
excepção de se excluir projectos referentes a actividades que se afastam claramente 
do âmbito de determinado pólo ou cluster, como muitos projectos de entidades que 
promovem operações em diversas áreas, como associações empresariais, instituições 
de ensino superior e formação profissional ou instituições de I&DT e assistência 
tecnológica. Assim, refira-se que a base de dados do QREN utilizada abrange todos os 
projectos de 2007 até Outubro de 2013. 
 
Para além dos dados relativamente ao investimento elegível, foram recolhidos dados 
relativos ao emprego, ao nível das NUTS III – unidade relevante para a análise de 
clusters por constituir uma boa aproximação às bacias de emprego –, através do INE, 
onde se considerou o indicador do “número de pessoal ao serviço das empresas por 
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CAE” para o ano de 2006 e 2012. Os dados do ano 2012 foram fundamentais porque, 
como vamos sublinhar mais à frente, serviram para o cálculo dos quocientes de 
localização. Por outro lado, os dados do ano de 2006, serviram para se perceber a 
tendência de evolução dos sectores de actividade de cada EEC, ao longo de uma parte 
significativa do tempo de aplicação da política do QREN. Relativamente às CAE 
seleccionadas para cada EEC, recorreu-se ao documento do “Enquadramento Setorial 
e Territorial” (COMPETE, 2012) que indica as CAE nucleares e de suporte – tendo para 
este estudo sido considerados os dois tipos – associadas a cada Pólo ou Cluster. 
 
A questão das CAE está associada a uma problemática chave da temática cluster, 
reflectindo-se na principal crítica feita por Martin e Sunley (2003) ao conceito de 
cluster – a dificuldade de delimitação dos clusters, neste caso ao nível de actividades. O 
próprio Porter (1998b) sublinha que os clusters raramente se adaptam aos padrões de 
classificação industrial, já que falham em captar muitas ligações importantes entre 
actores. Apesar das limitações inerentes à utilização de CAE e à rigidez da definição de 
conjuntos de CAE para cada EEC, até porque essa delimitação é por vezes 
transbordada pela abrangência de projectos desenvolvidos por associados de pólos e 
clusters, este foi um factor importante para a análise, já que os sectores de actividade 
enquadráveis para cada cluster fazem parte da lógica de implementação da política de 
clusters em Portugal, tendo em conta até que o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e 
inno TSD, 2013), que assume uma posição central no capítulo da análise feita nesta 
dissertação, também foi obrigado a considerar este tipo de classificação para o 
desenvolvimento do seu trabalho. Para além disto, sublinhe-se que as CAE não deixam 
de reflectir de forma eficaz a distribuição espacial dos sectores considerados para as 
EEC. 
 
Em relação ao facto de se considerarem dados relativos ao pessoal ao serviço das 
empresas dos sectores de actividade enquadráveis, em relação a cada pólo e cluster, 
podemos dar o exemplo de Wennberg e Lindqvist (2008), que fizeram um estudo onde 
consideram esse um indicador de actividade económica capaz de medir a força relativa 
de um determinado cluster, tendo em conta que essa medição necessita que se 
controlem os diferentes efeitos sobre distintas regiões. Os mesmos autores afirmam 
que apesar de a medição de clusters com base nos valores de emprego trazer grandes 
vantagens por causa da sua qualidade comparativa ao longo de vários sectores de 
actividade, há também outros pontos a observar, em termos de efeitos ao nível das 
empresas. Baptista e Swann (1998) também utilizaram o emprego para medir a força 
de um cluster, tendo em vista a questão da capacidade de inovação de empresas que 
fazem parte de um cluster. Por outro lado, Martin e Sunley (2003) referem-se a este 
trabalho de Baptista e Swann (1998), dizendo que os clusters não existem 
necessariamente em regiões onde o emprego num dado sector é elevado e que esse 
cenário pode também reflectir a presença de várias empresas grandes, dispersas e 
desligadas entre elas. Neste sentido, os mesmos autores afirmam que os dados 
geográficos típicos associados a unidades administrativas e políticas definidas podem 
não estar relacionados com os limites geográficos da abrangência de um cluster, 
mesmo que sirvam para defini-los para a implementação de políticas. Para além disto, 
dados de regiões com diferentes dimensões podem implicar diferenças em termos de 
dinâmicas de clusters; as unidades espaciais maiores podem obscurecer clusters locais, 
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enquanto o nível de diferenciação e especialização económica tende a aumentar em 
unidades espaciais menores (Martin e Sunley, 2003). 
 
Outros exemplos de recurso a dados de emprego podem ser dados com trabalhos de 
Vale (1991 e 2005), onde, num deles, o autor analisa o papel das pequenas empresas 
na transformação das estruturas económicas regionais tendo como foco o emprego, e 
também os ramos de actividade, onde estas firmas têm mais impacto e, no outro, 
considera a distribuição espacial do emprego complementada pelo efeito de 
concentração e especialização, de modo a chegar a um mapa da geografia industrial de 
Portugal. Tal como foi dito em relação à definição de CAE, apesar das limitações 
apontadas a dados geográficos do emprego, neste trabalho estes dados servem como 
complemento a outras vertentes analisadas, servindo principalmente o cálculo dos 
quocientes de localização, para medir a concentração espacial dos sectores de 
actividade de cada um dos pólos e clusters. 
 

4.2. Concentração espacial dos sectores 

 
Para se ter uma noção da concentração espacial dos sectores de cada EEC, foram 
calculados, a partir do número de pessoal ao serviço das empresas dos sectores de 
actividades enquadráveis, os QL para cada NUTS III. O cálculo dos QL é uma das 
técnicas mais comuns utilizadas para identificar a presença de clusters (Wolfe e 
Gertler, 2004), correspondendo a uma medida relativa de aglomeração (Wenneberg e 
Lindqvist, 2008). Um valor tem de ser superior a 1 para indicar que uma dada região é 
mais especializada numa determinada indústria em relação ao resto do território. 
Assim, um valor elevado indicia um elevado nível de especialização da indústria, o que 
é normalmente interpretado como o reflexo da existência de vantagens competitivas 
que as indústrias locais beneficiam (Wolfe e Gertler, 2004). No já referido trabalho de 
Wenneberg e Lindqvist (2008), houve um tratamento dos dados do emprego 
aplicando-os ao cálculo de QL. Martin e Sunley (2003), na mesma linha de pensamento 
em relação à problemática dos valores de emprego, questionam-se até que ponto o 
valor de QL tem de ser superior a 1 para indicar a existência de um cluster. Os autores 
defendem que é importante que haja dados relativos à distribuição geográfica de 
negócios individuais por tamanho e sector, de forma a perceber-se mais facilmente até 
que ponto o emprego está distribuído em empresas grandes e em empresas mais 
pequenas. De qualquer maneira, a relevância desta questão não vai ser aprofundada 
nesta dissertação, até porque a nossa tarefa não é identificar clusters, mas sim analisar 
os já reconhecidos. 
 
Portanto, o cálculo do QL reflecte a importância de um sector de actividade, numa 
determinada região, em relação à importância dessa actividade no global do território 
nacional. 
 

𝑄𝐿𝑟𝑗 =
𝑥𝑟𝑗/𝑥𝑝𝑗

𝑥𝑟/𝑥𝑝
 

 
Onde: 
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 𝑥𝑟𝑗 = valor de pessoal ao serviço das empresas no sector j na região r 

 𝑥𝑝𝑗 = valor de pessoal ao serviço das empresas no sector j no país p 

 𝑥𝑟 = valor do total de pessoal ao serviço das empresas na região r 

 𝑥𝑝 = valor total de pessoal ao serviço das empresas no país p 

 
Assim, depois de os cálculos dos QL traçarem um panorama da concentração espacial 
dos sectores de actividade enquadráveis de todos os pólos e clusters, ao nível das 
NUTS III, tentámos perceber a relação entre estes dados e a percentagem de 
investimento elegível aprovado em cada sub-região com incidência nos membros das 
redes associativas de cada pólo e cluster. Desta forma, podemos compreender o 
ajustamento territorial das redes de associados das EEC, tendo em conta até que nível 
há uma aposta da política do QREN no apoio a sub-regiões com maiores valores de 
concentração sectorial, e portanto com maior correspondência a potenciais lógicas de 
processos de clusterização. Portanto, o ajustamento territorial de cada EEC manifesta-
se na relação entre a incidência regional do investimento da política do QREN na 
respectiva rede associativa e a concentração territorial dos sectores de actividade 
enquadráveis. 
 
Deste modo, reflecte-se a especial atenção dada às redes de actores para se perceber 
o efeito do conceito de cluster enquanto catalisador de políticas. A percepção do nível 
de ajustamento territorial destas redes foi depois confrontada com os resultados e 
conclusões do Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), que 
desenvolveu um sistema de notação para avaliar os desenvolvimentos e realizações de 
cada pólo e cluster referentes a dimensões associadas a processos de clusterização. No 
seguimento disto, podemos então perceber se se verifica alguma relação entre os 
desempenhos das EEC e o ajustamento territorial das respectivas redes associativas. 
 

4.3. Confronto entre a problematização da abordagem aos clusters e os resultados e 

conclusões do Estudo de Avaliação das EEC – Clusters (SPI e inno TSD, 2013) 

 
Na problematização feita sobre as dinâmicas conceptuais e políticas da abordagem aos 
clusters, percebeu-se que a teoria se pode adaptar de várias formas e potencialmente 
moldar diferentes contextos e enquadramentos políticos, apresentando um vasto 
leque de características maleáveis decorrentes da elasticidade do conceito. Assim, 
para entender de que forma é que a política de clusters em Portugal se manifestou, 
ajustou e serviu de catalisadora para o desenvolvimento de políticas públicas, importa 
não só ter em conta os resultados das abordagens metodológicas referidas nos 
subcapítulos anteriores, como também olhar para os resultados e conclusões do 
Estudo de Avaliação das EEC – Clusters (SPI e inno TSD, 2013). 
 
A relevância central das conclusões do Estudo de Avaliação, para além das indicações 
dadas relativas aos desempenhos das EEC, deve-se ao confronto entre a 
problematização da abordagem aos clusters com os resultados de um estudo que 
incide sobre um caso de aplicação prática de políticas desenvolvidas sob o rótulo 
cluster, não esquecendo também que o faz a partir de uma perspectiva que se filia na 
assunção das vantagens associadas aos clusters. A realização do estudo foi cometida 
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pelo próprio Observatório do QREN e pela Secretaria-Geral do Ministério das Finanças 
ao consórcio constituído pela Sociedade Portuguesa de Inovação e pela inno TSD (SPI e 
inno TSD, 2013). 
 
O Estudo de Avaliação apresenta um sistema de notação referente a um grupo de 
indicadores que se repartem por nove dimensões de análise a serem tidas em conta 
para a caracterização e avaliação de cada pólo e cluster. As notas de cada indicador 
contextualizam-se e materializam-se de forma distinta em dois agrupamentos: um com 
um critério que considera a distinção de tipologia das EEC (pólo ou cluster) e outro 
com um critério que considera a intensidade tecnológica das fileiras. Assim, refira-se 
que as dimensões de análise são as seguintes: a intensidade e abrangência do 
envolvimento dos atores relevantes; o contributo para o desenvolvimento de 
interacções entre as empresas; o contributo para o desenvolvimento de interacções 
entre as empresas e as instituições de suporte; o contributo para a internacionalização 
das empresas e das instituições de suporte; contributo para o avanço e disseminação 
do conhecimento científico e tecnológico; capacidade de mobilização de recursos 
privados; coerência entre actividades, projectos e objectivos; o contributo para o 
ajustamento às necessidades de desenvolvimento dos clusters das políticas públicas 
relevantes; e práticas de auto-monitorização e auto-avaliação no seio das EEC-Clusters.  
 
Como já foi sublinhado atrás, a presente dissertação tem um foco especial na 
dimensão da intensidade e abrangência do envolvimento dos actores, bem como nos 
resultados de desempenho global (feitos através da média dos resultados de todas as 
dimensões de análise) de cada EEC, mas também dá atenção a outros aspectos 
relevantes para as questões de investigação. 
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5. As redes associativas das EEC – concentração dos sectores, dos actores 

e dos investimentos 

 
Neste capítulo, apresentamos análises relativas a cada uma das EEC, tendo em conta o 
quadro geral da distribuição da concentração espacial dos sectores de actividade 
considerados para cada pólo e cluster, a incidência regional do investimento em 
projectos na rede associativa, e a relação entre esta incidência e os níveis de 
concentração territorial dos sectores. Desta forma, pretende-se evidenciar o 
ajustamento territorial do foco das redes associativas, considerando ainda a sua 
capacidade de abrangência, com base em indicadores do Estudo de Avaliação dos 
Clusters (SPI e inno TSD, 2013) que reflectem este aspecto. Refira-se que a 
concentração espacial foi calculada através de quocientes de localização de dados 
relativos ao pessoal ao serviço das empresas dos sectores de actividade enquadráveis, 
em 2012, e que também se vai olhar para a diferença entre o pessoal ao serviço das 
empresas, entre 2006 e 2012, para se aferir a tendência de crescimento do sector e a 
eventual capacidade de auto-reforço das sub-regiões. Para um enquadramento da 
incidência regional dos investimentos, são apresentados e tidos em conta, 
particularmente, dados referentes ao investimento com incidência regional, no âmbito 
de cada rede associativa. Por outro lado, é importante também considerar que parte 
importante dos projectos é de cariz multiregional. 
 
Como seria de esperar, numa lógica intersectorial, há várias CAE e várias entidades 
ligadas a mais do que uma EEC. Em relação ao caso destas últimas, pode-se considerar 
que há vantagens na participação em diferentes clusters complementares, tendo em 
vista a procura do benefício associado às vantagens comparativas de diferentes 
regiões (Delgado et al., 2010). 
 

5.1. Cluster Agro-Industrial do Centro 

 
Existem três EEC ligadas ao sector agro-industrial e, mesmo considerando algumas 
diferenças entre os sectores de actividade enquadráveis para cada uma delas, é nas 
NUTS II do Centro e do Alentejo que se verifica as maiores concentrações espaciais das 
actividades do sector, onde a maioria das NUTS III correspondentes registam valores 
de quociente de localização superiores a 1. Assim, o Cluster Agro-Industrial do Centro é 
um dos dois clusters agro-industriais de âmbito regional, para o qual, inicialmente, foi 
definido a incidência nas NUTS III do Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Serra da 
Estrela, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul e Cova da Beira. Destas sub-regiões, o 
Pinhal Interior Sul é a única que não regista investimento em projectos da rede 
associativa do cluster, havendo, por outro lado, outras sub-regiões do Centro fora 
desse grupo, onde associados do cluster estão presentes em termos de projectos e 
investimentos – uma delas com uma parcela significativa, o Baixo Mondego, e as 
outras com pouca relevância. Há ainda outras sub-regiões da NUTS II do Centro que 
estão fora da incidência geográfica do cluster, como o Oeste, que tem mesmo o valor 
de QL mais elevado do Centro, e o Médio Tejo, que faz parte de outro cluster agro-
industrial, o do Ribatejo. No global, conclui-se que o cluster tem um ajustamento 
territorial suficiente e positivo, em termos da relação entre a incidência da rede 
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associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores 
enquadráveis. 
 

Quadro 2 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster Agro-Industrial do Centro 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 4,91 0,06 - - 0,86 

Cávado 3,42 0,12 - - 0,60 

Ave 4,51 0,38 - - 0,79 

Grande Porto 4,49 0,18 - - 0,78 

Tâmega 3,74 0,54 - - 0,65 

Entre Douro e Vouga 4,54 -0,41 - - 0,79 

Douro 18,34 1,44 - - 3,20 

Alto Trás-os-Montes 11,18 0,48 - - 1,95 

Centro 

Baixo Vouga 6,85 0,48 1,47 1,47 1,20 

Baixo Mondego 6,71 0,67 19,96 13,14 1,17 

Pinhal Litoral 4,51 -0,12 2,15 1,42 0,79 

Pinhal Interior Norte 7,08 1,34 0,08 0,08 1,24 

Dão-Lafões 7,84 0,22 3,83 3,83 1,37 

Pinhal Interior Sul 7,05 0,50 -  -  1,23 

Serra da Estrela 12,98 2,77 0,10 0,10 2,27 

Beira Interior Norte 9,03 0,10 24,93 24,93 1,58 

Beira Interior Sul 12,68 -0,91 44,14 6,26 2,22 

Cova da Beira 7,88 0,76 3,33 0,34 1,38 

Oeste 14,51 2,25 -  - 2,54 

Médio Tejo 7,35 0,40 - - 1,28 

Lisboa 
Grande Lisboa 2,52 -0,17 - - 0,44 

Península de Setúbal 5,10 0,39 - - 0,89 

Alentejo 

Alentejo Litoral 17,58 0,32 - - 3,07 

Alto Alentejo 18,55 -1,25 - - 3,24 

Alentejo Central 19,39 -0,72 - - 3,39 

Baixo Alentejo 27,34 2,71 - - 4,78 

Lezíria do Tejo 20,41 1,54 - - 3,57 

Algarve Algarve 4,97 0,61 - - 0,87 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas associadas do cluster empregam um valor significativo de trabalhadores, 
16,9%, e correspondem a 5,4% do total de empresas, o que, mesmo não sendo muito 
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elevado, é um valor relevante em comparação com as outras EEC. Portanto, a 
abrangência significativa da base associativa, em termos de trabalhadores, faz com 
que a rede seja relevante para a dinamização dos valores de pessoal ao serviço das 
empresas dos sectores do cluster. Verifica-se também que o grupo de empresas 
associadas inclui alguns actores líderes, o que se reflecte num valor razoavelmente 
considerável de volume de negócios, equivalente a 10,2% (em 2010) do total das 
empresas dos sectores enquadráveis. 
 
Tirando o Oeste, as NUTS III do Centro que indiciam maior especialização são a Serra 
da Estrela, com 13,0% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 2,27, e a Beira 
Interior Sul, com 12,7% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 2,22. Estas 
duas sub-regiões registam lógicas de dinamização diferentes. A Serra da Estrela é 
pouco dinamizada pela rede associativa do cluster, contando apenas com 1 empresa 
associada que promoveu 1 projecto correspondente a 0,1% do total do investimento 
elegível com incidência regional, no âmbito da rede associativa desta EEC. Em relação a 
esta sub-região, podemos considerar que os valores de QL e os que indicam um 
aumento de 2,8% de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012 – o maior 
registado no país, considerando as actividades económicas do cluster –, sugerem 
dinâmicas de auto-reforço, não existindo, desta forma, grande necessidade de 
incentivo da política de clusters para a garantia da dinamização e crescimento do 
sector agro-industrial. Por outro lado, apesar de a Beira Interior Sul ser a sub-região 
que regista destacadamente o maior número de associados (52) e o maior valor total 
de investimento elegível (44,1% do investimento com incidência regional), não se 
evitou que houvesse um ligeiro decréscimo da percentagem de pessoal ao serviço das 
empresas, entre 2006 e 2012, correspondente a menos 0,91%. Isto pode ser explicado, 
em parte, pelo facto de só uma pequena parte do investimento beneficiar as empresas 
da sub-região, registando-se um valor de 6,3% de investimento elegível para os 
Sistema de Incentivos às Empresas (do total de investimento com incidência regional), 
o que não causou uma dinamização suficiente do sector. 
 
Do grupo de 12 projectos responsáveis por fazer da Beira Interior Sul a NUTS II que tira 
o maior benefício do investimento elegível aplicado aos associados do cluster, 
encontram-se diversas tipologias de operação e vários projectos com um valor 
superior à média de investimento por projecto do cluster, sendo os mais caros, 2 
projectos do Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar (CATAA), de Castelo Branco, 
que é também a entidade associada que beneficia do maior valor de investimento 
elegível total, com 18,9% do investimento com incidência regional. Deste modo, um 
deles é mesmo o mais caro de todos os da rede associativa, consiste na construção do 
Centro de Empresas Inovadoras (CEI), corresponde à tipologia de Apoio a Parques de 
Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica e beneficia de 
14,6 % do investimento elegível com incidência regional. O outro projecto do CATAA 
também se relaciona com a criação e consolidação de infra-estruturas e, mais 
especificamente, é desenvolvido no âmbito do Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas. 
 
A Beira Interior Norte, não se destacando muito em termos de número de projectos 
realizados (5), é a segunda NUTS III com o maior valor total de investimento elegível 
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(24,9% do investimento com incidência regional), particularmente por causa de dois 
projectos apoiados pelo SI Inovação e promovidos pela Olano – Logística de Frio, uma 
empresa da Guarda, de armazenagem frigorífica. De resto, a totalidade do 
investimento da Beira Interior Norte pertence mesmo aos Sistemas de Incentivo. Outra 
sub-região relevante em termos de investimento elegível (20,0% do investimento com 
incidência regional) é o Baixo Mondego, por ter sido a NUTS II com mais projectos – 
com 21 ao todo, sendo a maioria deles (10) correspondente à tipologia de Apoio a 
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, por causa de operações promovidas por 
instituições de ensino superior e uma instituição de I&DT e assistência tecnológica, no 
campo das ciências agronómicas – e por ter incluído um projecto âncora da EEC, com 
um investimento elegível considerável, apoiado pelo SI I&DT e designado de InovWine 
– Inovação na Fileira do Vinho e da Vinha. 
 
As restantes NUTS III que beneficiam de investimento elegível relativo à rede 
associativa do cluster, apresentam parcelas pouco relevantes, e, tal como a maioria 
das outras NUTS III do Centro, registam quase todas um aumento, nem que seja 
ligeiro, da percentagem de pessoal ao serviço das empresas. As excepções são o já 
referido caso da Beira Interior Sul e, a um outro nível, por não ter a importância desta 
sub-região para o cluster, o Pinhal Litoral que, sendo a única NUTS III do Centro com 
um QL inferior a 1, regista apenas 2 projectos de pouca expressão de entidades 
associadas. 
 

5.2. Cluster Agro-Industrial do Ribatejo 

 
O Cluster Agro-Industrial do Ribatejo é a outra EEC de âmbito regional ligada ao sector 
agro-industrial, abrangendo as NUTS III do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo. Para além 
destas sub-regiões inicialmente definidas, o cluster tem alguns associados com sede 
noutras sub-regiões, tendo sido contabilizado o apoio a projectos de NUTS III contíguas 
à delimitação definida. São elas o Oeste e o Alto Alentejo, embora registem ambas 
uma parcela pouco significativa do investimento elegível aplicado ao global da rede 
associativa. Como seria de esperar, no sentido de um melhor aproveitamento das 
especificidades territoriais das NUTS III do cluster, o conjunto de sectores de actividade 
definido especificamente para esta EEC (apresentando ligeiras diferenças em relação 
às outras EEC agro-industriais), faz com que os valores de quociente de localização das 
duas principais sub-regiões assumam um maior destaque ao nível nacional, quando 
comparados com os respectivos quocientes de localização referentes aos dados dos 
sectores de actividade enquadráveis do Cluster Agro-Industrial do Centro. Desta forma, 
o quociente de localização do Médio Tejo é aqui superior, enquanto o da Lezíria do 
Tejo, sendo inferior, é mesmo assim o mais elevado de todo o país, no contexto dos 
sectores específicos desta EEC. E diga-se também que o conjunto dos associados do 
cluster do Ribatejo regista mais de dois terços do valor de investimento elegível total 
que o cluster do Centro beneficia. Assim, no global, conclui-se que, em termos da 
relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis, o cluster apresenta um 
ajustamento territorial bom, considerando – e ajudando para isso – a sua estreita 
delimitação geográfica. 
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Quadro 3 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 

localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 
associativa do Cluster Agro-Industrial do Ribatejo 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,62 0,21 - - 0,82 

Cávado 1,07 -0,01 - - 0,54 

Ave 2,76 0,68 - - 1,40 

Grande Porto 1,95 0,16 - - 0,99 

Tâmega 1,12 0,28 - - 0,56 

Entre Douro e Vouga 2,67 -0,42 - - 1,35 

Douro 4,24 0,14 - - 2,14 

Alto Trás-os-Montes 3,72 -0,11 - - 1,88 

Centro 

Baixo Vouga 3,63 0,25 - - 1,84 

Baixo Mondego 3,22 0,34 - - 1,63 

Pinhal Litoral 2,24 -0,20 - - 1,13 

Pinhal Interior Norte 2,32 0,28 - - 1,17 

Dão-Lafões 2,16 0,00 - - 1,09 

Pinhal Interior Sul 3,57 -0,18 - - 1,81 

Serra da Estrela 1,81 -0,75 - - 0,91 

Beira Interior Norte 1,54 -0,32 - - 0,78 

Beira Interior Sul 2,13 0,09 - - 1,08 

Cova da Beira 1,55 0,07 - - 0,78 

Oeste 4,05 0,58 0,02 0,02 2,05 

Médio Tejo 3,48 -0,04 42,48 31,77 1,76 

Lisboa 
Grande Lisboa 1,11 -0,20 - - 0,56 

Península de Setúbal 1,83 -0,14 - - 0,93 

Alentejo 

Alentejo Litoral 0,96 -0,55 - - 0,49 

Alto Alentejo 2,65 0,07 0,43 0,43 1,34 

Alentejo Central 4,42 0,38 - - 2,23 

Baixo Alentejo 2,99 1,10 - - 1,51 

Lezíria do Tejo 6,38 -0,10 57,07 56,08 3,22 

Algarve Algarve 0,44 0,04 - - 0,22 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas associadas do cluster apresentam um valor razoavelmente considerável 
de percentagem de trabalhadores, com 8,3%, representam 13,0% do total das 
empresas, o que constitui o maior valor de todas as EEC, e registam 14,1% do total de 
volume de negócios. Isto reflecte a presença de um bom número de empresas líderes, 
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na rede associativa, e um nível de abrangência, em termos de emprego de 
trabalhadores, a ter em conta. 
 
A Lezíria do Tejo, com 6,4% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 3,22, 
regista 57,1% do investimento elegível com incidência regional na rede associativa do 
cluster, sendo quase a totalidade desse valor pertencente ao Sistema de Incentivos às 
Empresas. Para a configuração do valor de investimento foram considerados 35 
projectos promovidos por um conjunto variado de actores. Desse grupo de projectos, 
está incluída a operação mais cara da base associativa do cluster, tendo este sido 
promovido pela empresa Monliz – Produtos Alimentares do Mondego e Liz, no âmbito 
do SI Inovação, consistindo num investimento no Complexo Agro-industrial de Monliz, 
em Alpiarça, e registando um valor de 22,9% do investimento elegível com incidência 
regional. 
 
O Médio Tejo, com 3,5% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,76, verifica 
42,5% do investimento elegível com incidência regional, no global dos projectos dos 
associados, ou então 31,8%, se considerarmos só o investimento realizado no âmbito 
dos Sistemas de Incentivos. 
 
Nas duas principais sub-regiões do cluster, houve, apesar da concentração de 
investimento em projectos da fileira, uma tendência de evolução negativa da 
percentagem de pessoal ao serviço das empresas dos sectores considerados, entre 
2006 e 2012, não tendo sido suficiente a estimulação dos investimentos do QREN na 
rede associativa para a inversão dessa trajectória. Aliás, esta é uma tendência de 
decréscimo que se verifica ao nível nacional. Por outro lado, refira-se que se tivermos 
em conta os sectores relacionados com a temática agro-industrial definidos 
especificamente para o Cluster do Centro, verifica-se, no global, uma tendência de 
crescimento positiva. 
 
Para além dos projectos com incidência regional, observa-se uma parcela relevante 
destinada ao grupo de projectos multiregionais (31,9% do investimento elegível total 
na rede associativa), de várias tipologias, onde se destaca o exemplo de uma empresa 
associada com sede em Matosinhos, no Grande Porto, a Unicer Bebidas, pertencente à 
indústria das bebidas, que é a promotora do segundo projecto mais caro de todos os 
considerados para a rede associativa do cluster. Trata-se de uma operação apoiada 
pelo SI Inovação, designa-se de Inov2Pro, e corresponde à configuração de um 
programa de inovação de produto e processo da empresa. 
 

5.3. Cluster da Pedra Natural 

 
O Cluster da Pedra Natural é uma das duas EEC que se inserem na categoria cluster, 
tendo um âmbito nacional. Isto compreende-se pelo facto de as sub-regiões que 
apresentam maiores concentrações das actividades do sector estarem dispersas por 
vários pontos do país, desde o Alentejo até ao Norte. Apesar de a maioria das 
principais sub-regiões do sector estarem cobertas pelo enfoque da rede associativa, o 
Alto Trás-os-Montes, tendo em conta o seu registo de 2,3% de pessoal ao serviço das 
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empresas e um QL de 2,84, é a NUTS III do país que apresenta a segunda maior 
concentração de actividades do sector, e, contrariamente ao que isso poderia fazer 
prever, não há nenhum associado do cluster lá presente. Não obstante, pode-se 
considerar que, no global, o cluster tem um ajustamento territorial suficiente, em 
termos da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 4 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster da Pedra Natural 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,59 -0,24 -  -  1,98 

Cávado 0,62 0,05 -  -  0,78 

Ave 0,56 0,07 -  -  0,70 

Grande Porto 0,54 0,06 0,79 0,00 0,68 

Tâmega 2,26 -0,08 5,75 5,75 2,83 

Entre Douro e Vouga 0,92 0,35 0,21 0,21 1,15 

Douro 0,92 -0,22 0,31 0,31 1,15 

Alto Trás-os-Montes 2,27 -0,36 -   - 2,84 

Centro 

Baixo Vouga 0,67 -0,07 -   - 0,84 

Baixo Mondego 0,71 -0,28 -   - 0,88 

Pinhal Litoral 2,16 0,03 5,44 1,71 2,70 

Pinhal Interior Norte 0,83 -0,31 -   - 1,04 

Dão-Lafões 1,33 -0,05 -   - 1,66 

Pinhal Interior Sul 0,54 -0,28 -   - 0,67 

Serra da Estrela 0,55 -0,13 -   - 0,69 

Beira Interior Norte 1,44 -0,06 -   - 1,80 

Beira Interior Sul 0,86 -0,34 -   - 1,07 

Cova da Beira 0,39 -0,06 -   - 0,48 

Oeste 1,39 -0,04 8,77 8,77 1,74 

Médio Tejo 1,12 0,13 -   - 1,40 

Lisboa 
Grande Lisboa 0,47 -0,11 -   - 0,59 

Península de Setúbal 0,35 -0,08 -   - 0,44 

Alentejo 

Alentejo Litoral 0,43 -0,02 -   - 0,54 

Alto Alentejo 0,59 -0,10 -   - 0,74 

Alentejo Central 2,73 -0,27 22,58 8,58 3,41 

Baixo Alentejo 0,21 -0,01 4,66 0,00 0,26 

Lezíria do Tejo 1,57 0,16 51,51 51,51 1,96 

Algarve Algarve 0,37 -0,16 -   - 0,47 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 
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Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do cluster empregam 2,7% dos trabalhadores, representam 0,5% do 
número de empresas e registam 2,2% do volume de negócios. Estes três indicadores 
têm resultados abaixo da média, tendo em conta o total das EEC, e reflectem uma 
pouca abrangência da rede associativa, e, por conseguinte, um potencial relativamente 
baixo da sua influência para a trajectória de desenvolvimento, a um nível global, dos 
sectores considerados para o cluster. 
 
Houve globalmente uma diminuição da concentração do sector no país, evidenciada 
pelo decréscimo da percentagem do pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 
2012, em quase todas as NUTS III. O Alto-Trás-os-Montes é, ao mesmo tempo, a 
segunda NUTS III com maior concentração sectorial e aquela onde se verifica a maior 
diminuição de percentagem de pessoal ao serviço das empresas de sectores de 
actividades enquadráveis (menos 0,36%), no global do país. As limitações de 
abrangência da rede associativa não chegaram para a inclusão desta sub-região, o que 
eventualmente poderia contribuir para uma pequena mitigação dessa tendência de 
crescimento negativo. 
 
A NUTS III que indicia a maior concentração de actividades económicas do cluster, ao 
nível nacional, é o Alentejo Central, com 2,73% de pessoal ao serviço das empresas e 
um QL de 3,41. Esta sub-região é a segunda que mais beneficia do investimento na 
rede associativa do cluster, com 22,6% do investimento elegível com incidência 
regional, sendo a terceira, considerando só os Sistemas de Incentivos, que são 
responsáveis por 8,6% do investimento. Esse investimento a beneficiar os actores do 
cluster, em 14 projectos de diferentes tipologias, com a maioria deles a não superar a 
média de investimento por projecto do cluster, não foi suficiente para combater a 
tendência nacional de diminuição da percentagem de pessoal ao serviço das empresas 
dos sectores de actividade enquadráveis, com a sub-região a registar uma diminuição 
de 0,27%. 
 
A Lezíria do Tejo é a NUTS III que regista o maior investimento elegível com incidência 
regional na rede associativa do cluster, integrando cerca de metade do total desse 
valor (51,5%), sendo a sua totalidade pertencente aos Sistemas de Incentivos às 
Empresas. Para a relevância do investimento nesta NUTS III contribuem alguns 
projectos da Assimagra (Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos 
e Ramos Afins) – que é a entidade associada do cluster que regista o maior 
investimento elegível, com o desenvolvimento de operações em várias sub-regiões –, e 
a um projecto em particular da empresa Pedramoca – Sociedade Extractiva de Pedra, 
com 21,5% investimento elegível com incidência regional, configurando-se assim como 
o projecto mais caro da base associativa do cluster, de entre os que têm incidência 
regional, e como o segundo, considerando o global dos projectos. É importante referir 
que esta NUTS III, sendo a primeira em termos de investimento no cluster, é a sub-
região que apresenta apenas o sexto maior valor de quociente de localização (1,96). 
Houve, portanto, uma aposta especial na Lezíria do Tejo para a dinamização do sector 
da Pedra Natural, tendo talvez contribuído para isso, a proximidade geográfica desta 
sub-região com o Alentejo Central, que, como já se viu, é a mais importante do país 
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para o sector. No seguimento disto, pode-se concluir que essa aposta teve alguns 
efeitos positivos, uma vez que a Lezíria do Tejo, foi não só das poucas NUTS III que 
tiveram um aumento da percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 
e 2010, como também conseguiu atingir o segundo valor mais elevado correspondente 
a este indicador, no global do país. 
 
Continuando a considerar a proximidade geográfica com o Alentejo Central, há que ter 
em conta também o caso do Baixo Alentejo, que, apesar dessa proximidade, é a NUTS 
III que apresenta a menor concentração de actividades do sector, considerando um QL 
correspondente de 0,26, e, mesmo assim, não deixa de registar um valor de 
investimento para 1 projecto de um associado do cluster; embora se esteja a falar 
apenas de um projecto de valor reduzido, promovido por uma instituição de I&DT e 
assistência tecnológica e desenvolvido através do Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas. 
 
O Entre Douro e Vouga é a NUTS III que regista o maior crescimento da percentagem 
de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, embora esta sub-região não se 
destaque especialmente em comparação com as outras que foram alvo de 
investimento no âmbito da rede associativa, em termos de quociente de localização, 
mesmo tendo um valor correspondente superior a 1, e de benefício de investimento, 
com apenas 0,21% do investimento elegível com incidência regional, para 1 projecto 
apoiado por um Sistema de Incentivos. Apesar disto, em relação a este último ponto, 
há que fazer referência a um importante projecto-âncora do cluster, promovido por 
uma empresa com sede em São João da Madeira, no Entre Douro e Vouga, que não foi 
contabilizado para os valores de investimento na sub-região, por ser de cariz 
multiregional. Falamos da empresa Companhia de Equipamentos Industriais (CEI) e do 
seu projecto apoiado pelo SI I&DT e designado de Inov Stone – novas tenologias para a 
competitividade da Pedra Natural, com 15,8 % do investimento elegível no total da 
rede associativa. Este projecto consiste no desenvolvimento de soluções que permitem 
dotar as empresas do cluster de tecnologia indutora de dinâmicas de inovação, tanto 
em relação ao produto como ao processo. 
 
De resto, em relação às outras NUTS III que beneficiam da participação dos seus 
actores no cluster, temos umas que registam uma parcela algo substancial, embora 
não especialmente elevada, de investimento, e outras com uma parcela mais 
insignificante, onde ambos os grupos não fogem muito à tendência nacional da 
evolução negativa da percentagem de pessoal ao serviço das empresas. No último 
grupo, está incluído o Grande Porto, apenas por causa de 1 projecto de uma 
associação empresarial, que configura esta NUTS III como a única que beneficia de 
investimento – ainda que se trate de um valor reduzido – tendo um quociente de 
localização inferior a 1. 
 

5.4. Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal 

 
Para além do Cluster da Pedra Natural, o Cluster das Empresas de Mobiliário de 
Portugal é a outra EEC da categoria cluster, com um âmbito nacional. Apesar de se ter 
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definido que este é um cluster nacional, a concentração das actividades do sector, 
evidenciada pelos valores de quociente de localização, acontecesse claramente em 
determinadas partes do território do país, nomeadamente no norte. Essa definição 
pode-se compreender pela intenção da política em promover este cluster como 
representativo do sector do mobiliário de Portugal, independentemente de estar 
concentrado ou disperso por todo o território. Até porque se, na teoria, a ideia de 
cluster nacional vai contra as vantagens da proximidade para o desenvolvimento do 
cluster, na prática, o que ocorre é precisamente um investimento na parte do território 
nacional onde o sector está mais concentrado. Falando das sub-regiões relevantes 
para o sector que não participam no cluster, aquela que se destaca é o Baixo Vouga, 
que, apresentando um valor de quociente de localização elevado (2,4 – o terceiro 
maior de todo o país), não conta com um único associado. Apesar deste caso, no 
global, conclui-se que o cluster tem um ajustamento territorial suficiente, em termos 
da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 5 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 0,71 -0,01 -   - 0,53 

Cávado 1,04 -0,03 2,61 2,61 0,78 

Ave 0,92 -0,09 -   - 0,69 

Grande Porto 1,43 -0,32 32,93 23,78 1,07 

Tâmega 8,75 -0,72 46,80 44,48 6,57 

Entre Douro e Vouga 2,55 -0,54 4,31 4,31 1,92 

Douro 0,39 0,01 -   - 0,29 

Alto Trás-os-Montes 0,44 0,01 -   - 0,33 

Centro 

Baixo Vouga 3,22 -0,83 -   - 2,41 

Baixo Mondego 0,78 -0,03 -   - 0,58 

Pinhal Litoral 1,38 -0,50 -   - 1,04 

Pinhal Interior Norte 4,21 1,71 12,12 12,12 3,16 

Dão-Lafões 1,56 -0,33 -   - 1,17 

Pinhal Interior Sul 0,56 -0,78 -   - 0,42 

Serra da Estrela 0,55 -0,03 -   - 0,42 

Beira Interior Norte 0,32 -0,13 -   - 0,24 

Beira Interior Sul 0,55 -0,02 -   - 0,41 

Cova da Beira 0,80 -0,46 -   - 0,60 

Oeste 0,92 -0,68 1,23 1,23 0,69 

Médio Tejo 0,97 -0,73 -   - 0,72 

Lisboa Grande Lisboa 0,49 -0,07 -   - 0,37 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Península de Setúbal 0,57 -0,10 -   - 0,43 

Alentejo 

Alentejo Litoral 0,18 -0,38 -   - 0,14 

Alto Alentejo 0,31 0,05 -   - 0,23 

Alentejo Central 0,35 -0,02 -   - 0,26 

Baixo Alentejo 0,16 -0,01 -   - 0,12 

Lezíria do Tejo 2,09 0,10 -   - 1,57 

Algarve Algarve 0,36 0,08 -   - 0,27 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do cluster representam 1,6% do número de empresas e registam 0,1% do 
volume de negócios, não havendo dados relativos à percentagem de trabalhadores. 
Mesmo assim, estes indicadores têm resultados abaixo da média e reflectem que a 
rede associativa da EEC podia ser mais abrangente. 
 
Houve uma tendência de evolução negativa, no global do país, em termos de 
percentagem de pessoal ao serviço das empresas de sectores associados ao cluster, 
entre 2006 e 2010. As NUTS III mais representativas para o sector, foram também 
aquelas onde esse fenómeno se destacou mais. O já referido Baixo Vouga, sendo uma 
sub-região importante para o sector e não tendo participado no cluster, regista o 
maior decréscimo de percentagem de pessoal ao serviço das empresas, ao nível 
nacional. Uma das excepções é a NUTS III da Lezíria do Tejo que, estando ainda algo 
distante em termos territoriais, das zonas principais de incidência do cluster, não 
participa na sua rede associativa, e, para além de registar um valor de quociente de 
localização superior a 1, foi a sub-região que teve o segundo maior crescimento 
positivo da percentagem de pessoal ao serviço das empresas. Outro caso positivo 
neste aspecto, que como participa no cluster vamos olhar à frente com mais atenção, é 
o Pinhal Interior Norte. 
 
O Tâmega é, de longe, a NUTS III que apresenta a maior concentração de actividades 
económicas do cluster, tendo em conta os valores de 8,8% de pessoal ao serviço das 
empresas e um QL de 6,57. Neste sentido, é também a sub-região alvo da maior 
parcela de investimento na rede associativa, registando 46,8% do investimento 
elegível com incidência regional, ou 44,5% se só considerarmos os Sistemas de 
Incentivos, o que não impediu a já referida tendência de decréscimo da percentagem 
de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, configurando-se esta como a 
NUTS III com participação no cluster que mais decresceu nesse aspecto (e a segunda, 
no global das sub-regiões). O total desse investimento destina-se a 21 operações para 
um grupo variado de associados, onde a mais cara de todas, que é também a segunda 
mais cara de todas as desenvolvidas pela rede associativa, é um projecto realizado pela 
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP) – o associado 
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que beneficia do maior valor total de investimento elegível (51,9% do total da rede 
associativa) –, apoiado pelo SI Qualificação de PME, designado de Interwood 2011 – 
exportação sustentada e que tem 11,0% do investimento elegível com incidência 
regional. A elevada especialização do Tâmega no sector, que faz desta a sub-região 
líder ao nível nacional, espalha-se também por algumas sub-regiões contíguas que 
apresentam valores de quociente de localização superiores a 1 e, neste sentido, 
também beneficiam da participação no cluster. Referimo-nos ao Grande Porto e ao 
Entre Douro e Vouga. 
 
O Grande Porto, com um QL de 1,07 – superior a 1, mas não sendo dos maiores QL do 
país – é a segunda NUTS III a registar o maior valor de investimento elegível, com 
32,9% do investimento com incidência regional, baixando para 23,8%, tendo em conta 
apenas os Sistemas de Incentivos. A importância do Grande Porto explica-se pela 
relevância de muitas entidades do sector lá localizadas, o que se reflecte no facto de 
esta ser a sub-região com o maior número de associados, que são 34, mais do que o 
Tâmega, que tem 20. O grupo de associados do Grande Porto é assim responsável por 
21 projectos, mais 1 do que no Tâmega. O Entre Douro e Vouga, a outra sub-região 
contígua ao Grande Porto a participar no cluster, com um QL de 1,92, beneficia de uma 
parcela menos significativa do investimento, com um valor correspondente de 4,3% do 
investimento com incidência regional, sendo a sua totalidade pertencente ao âmbito 
dos Sistemas de Incentivos. 
 
O já mencionado caso do Pinhal Interior Norte, que é a NUTS III com o segundo maior 
quociente de localização (3,16), beneficia da terceira parcela mais elevada do 
investimento na rede associativa do cluster, com 12,1% do investimento elegível com 
incidência regional – todo aplicado com o apoio dos Sistemas de Incentivos – e, ao 
contrário do que acontece nas outras sub-regiões participantes nos investimentos da 
rede associativa do cluster, vai contra a tendência nacional de evolução negativa da 
percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, registando o 
valor de crescimento mais elevado do país, com um aumento de 1,7%. Considerando a 
tendência de evolução negativa desse indicador noutras sub-regiões, que até 
beneficiam de muito mais investimento do que o Pinhal Interior Norte, podemos 
sublinhar a evidência de que o peso da aposta na política de clusters é relativo, sendo 
provável que esta sub-região continuasse a apresentar uma tendência de evolução 
positiva, ainda que de uma forma eventualmente menos intensa, mesmo que não 
registasse investimentos desenvolvidos pela rede associativa do cluster. Na verdade, 
esse valor de 12,1% corresponde apenas a 1 projecto – o mais caro de todos os 
projectos dos associados –, promovido pela empresa Aquinos, da Tábua, apoiado pelo 
SI Inovação, tendo consistido na melhoria do processo de produção. 
 
Em relação à aposta noutras NUTS III, sobram duas regiões – o Cávado e o Oeste – com 
valores de quociente de localização inferiores a 1 e com parcelas pouco significativas 
de investimento referente a projectos desenvolvidos pelos Sistemas de Incentivos. 
 
 



49 
 

5.5. Cluster das Indústrias Criativas do Norte 

 
O Cluster das Indústrias Criativas do Norte centra-se, principalmente, na NUTS III do 
Grande Porto, apesar de se ter definido que toda NUTS II do Norte seria o alvo da sua 
incidência, sendo essa a única sub-região do Norte que apresenta uma concentração 
assinalável dos sectores de actividade enquadráveis, o que é sublinhado pelo facto de 
ser a única que tem um valor de quociente de localização superior a 1. Assim, a maior 
parte do investimento na rede associativa concentra-se no Grande Porto, o que ainda 
é mais evidente se só considerarmos o investimento apoiado pelos Sistemas de 
Incentivos às Empresas, cuja totalidade foi quase toda para esta sub-região. Portanto, 
ao contrário do que acontece com outros clusters, este resultou não tanto do reflexo 
da especialização de uma determinada parte do território, mas mais de um impulso 
dado por uma certa dimensão estratégica de desenvolvimento territorial, que 
pretendeu apostar neste sector. Desta forma, conclui-se que, naturalmente, o 
ajustamento territorial do cluster é insuficiente, em termos da relação entre a 
incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais 
dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 6 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster das Indústrias Criativas do Norte 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,40 0,28 0,60 0,00 0,61 

Cávado 1,60 0,31 0,04 0,04 0,70 

Ave 0,97 0,18 12,60 0,00 0,42 

Grande Porto 2,76 0,25 54,78 39,60 1,21 

Tâmega 0,67 0,09 6,74 0,00 0,29 

Entre Douro e Vouga 1,06 0,18 22,38 0,00 0,47 

Douro 1,14 -0,01 -   - 0,50 

Alto Trás-os-Montes 1,36 0,20 -   - 0,59 

Centro 

Baixo Vouga 1,80 0,38 -   - 0,79 

Baixo Mondego 2,94 0,53 -   - 1,29 

Pinhal Litoral 1,40 0,17 -   - 0,61 

Pinhal Interior Norte 1,31 0,37 -   - 0,57 

Dão-Lafões 1,40 0,36 0,02 0,02 0,61 

Pinhal Interior Sul 1,12 0,36 -   - 0,49 

Serra da Estrela 1,10 0,15 -   - 0,48 

Beira Interior Norte 1,32 -0,06 -   - 0,58 

Beira Interior Sul 1,36 0,11 -   - 0,59 

Cova da Beira 1,99 0,39 -   - 0,87 

Oeste 1,54 0,20 -   - 0,68 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Médio Tejo 1,43 0,19 -   - 0,63 

Lisboa 
Grande Lisboa 3,36 -0,16 -   - 1,47 

Península de Setúbal 2,34 0,09 2,82 2,82 1,03 

Alentejo 

Alentejo Litoral 0,93 -0,01 -   - 0,41 

Alto Alentejo 1,29 -0,10 -   - 0,57 

Alentejo Central 1,88 0,31 -   - 0,82 

Baixo Alentejo 1,33 0,14 -   - 0,58 

Lezíria do Tejo 1,52 0,29 -   - 0,66 

Algarve Algarve 2,00 0,28 -   - 0,87 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do cluster empregam 24,2% dos trabalhadores, o que é um valor elevado 
(o segundo maior, no contexto de todas as EEC), ainda que representem apenas 1,4% 
do número de empresas. De qualquer maneira, esta EEC tem uma abrangência 
relevante em termos de número de trabalhadores, sendo, desta forma, 
potencialmente influente para as dinâmicas de crescimento dos dados relativos à 
evolução do pessoal ao serviço das empresas dos sectores do cluster. Regista-se 
também que as empresas associadas têm 9,1% do volume de negócios (em 2010), no 
total das empresas dos sectores enquadráveis. 
 
A NUTS III do Grande Porto, com 2,8% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 
1,21, regista 54,8% do investimento elegível com incidência regional, um valor 
destinado a projectos de várias tipologias, onde se tem um montante correspondente 
a 39,6% se considerarmos apenas os Sistemas de Incentivos. O projecto mais caro 
contabilizado para esses valores pertence à empresa Unicer Bebidas, que é uma 
entidade associada que não se enquadra directamente nas actividades do cluster, 
sendo também aquela que mais beneficia de investimento, das presentes na rede 
associativa (38,9% do total de investimento elegível para a rede associativa). O tal 
projecto chama-se Warehouseinov, é apoiado pelo SI Inovação e equivale a 18,6% do 
investimento elegível com incidência regional. 
 
As outras sub-regiões que registam valores algo significativos de investimento em 
projectos, só beneficiam de operações fora dos Sistemas de Incentivos e apenas foram 
aposta por causa da já referida dimensão estratégica, estando elas dentro dos limites 
definidos para o cluster e contíguas ao Grande Porto, e não por terem uma aptidão 
especial para o sector. Referimo-nos ao Entre Douro e Vouga, ao Tâmega e ao Ave, 
constituindo-se até como das sub-regiões que indiciam menor concentração do sector, 
ao nível nacional (o Tâmega é mesmo a NUTS III com o QL mais baixo). Os projectos 
que se desenvolvem nestas sub-regiões pertencem às tipologias de Apoio a Áreas de 
Acolhimento Empresarial e Logística, Promoção e Capacitação Institucional e 
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Valorização Económica de Recursos Específicos. Há também o registo de operações, 
em parcelas insignificantes, de associados de outras NUTS III, incluindo de algumas que 
estão fora da NUTS II do Norte. 
 

5.6. Cluster do Conhecimento e Economia do Mar 

 
O Cluster do Conhecimento e Economia do Mar tem uma delimitação territorial 
associada às NUTS II do Norte e do Centro, focando-se essencialmente nas NUTS III do 
Grande Porto e do Baixo Vouga, em termos da intensidade da presença da rede 
associativa. Esta última é mesmo a sub-região que indicia a maior concentração de 
sectores de actividade considerados para o cluster, apresentando o maior quociente 
de localização, ao nível nacional. Se em termos da contabilização global do 
investimento, o Grande Porto destaca-se muito em comparação com o Baixo Vouga, se 
tivermos só em conta os Sistemas de Incentivos às empresas, os valores equilibram-se, 
sendo de referir que o investimento fora dos Sistemas de Incentivos assume, nesta 
base associativa, uma grande proporção. Para além das duas principais NUTS III, a 
presença da rede associativa estende-se à maioria das sub-regiões que têm um valor 
de quociente de localização superior a 1, mesmo que com valores de investimento 
pouco significativos. De fora da delimitação definida para o cluster, encontram-se três 
sub-regiões com quocientes de localização superiores a 1. Se uma delas fica na NUTS II 
de Lisboa e outra no Algarve, que correspondem a zonas do território que, de qualquer 
maneira, teriam sempre limitações em beneficiar de fundos comunitários, há uma 
terceira que talvez conviesse ser coberta pela rede associativa do cluster. Referimo-nos 
ao Alentejo Litoral, até porque é a NUTS III do país com o segundo maior valor de 
quociente de localização (1,68). Mesmo assim, conclui-se que o ajustamento territorial 
do cluster é positivo e suficiente, em termos da relação entre a incidência da rede 
associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores 
enquadráveis. 
 

Quadro 7 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster do Conhecimento e Economia do Mar 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 3,93 -0,89 1,49 1,43 1,59 

Cávado 1,56 0,37 0,29 0,19 0,63 

Ave 1,70 0,55 0,15 0,15 0,69 

Grande Porto 3,38 0,35 69,35 7,55 1,36 

Tâmega 0,69 0,19 -   - 0,28 

Entre Douro e Vouga 1,15 0,06 -   - 0,46 

Douro 1,53 0,02 -   - 0,62 

Alto Trás-os-Montes 1,48 -0,14 -   - 0,60 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Centro 

Baixo Vouga 4,24 0,23 21,84 7,17 1,71 

Baixo Mondego 3,18 0,28 3,85 0,00 1,28 

Pinhal Litoral 1,61 0,21 -   - 0,65 

Pinhal Interior Norte 1,61 0,16 -   - 0,65 

Dão-Lafões 2,72 0,52 -   - 1,10 

Pinhal Interior Sul 0,81 0,04 -   - 0,33 

Serra da Estrela 0,95 0,07 -   - 0,38 

Beira Interior Norte 1,19 -0,24 -   - 0,48 

Beira Interior Sul 1,26 -0,26 -   - 0,51 

Cova da Beira 1,57 0,23 -   - 0,63 

Oeste 4,05 0,63 3,03 0,09 1,64 

Médio Tejo 1,18 -0,06 -   - 0,48 

Lisboa 
Grande Lisboa 2,47 -0,13 -   - 1,00 

Península de Setúbal 3,52 -0,52 -   - 1,42 

Alentejo 

Alentejo Litoral 4,16 -1,09 -   - 1,68 

Alto Alentejo 1,17 0,01 -   - 0,47 

Alentejo Central 1,12 -0,13 -   - 0,45 

Baixo Alentejo 1,11 -0,05 -   - 0,45 

Lezíria do Tejo 1,01 -0,31 -   - 0,41 

Algarve Algarve 2,95 -0,40 -   - 1,19 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas do cluster empregam 12,5% dos trabalhadores, representam 0,6% do 
número de empresas e registam 3,3% do volume de negócios. Portanto, existe uma 
abrangência considerável da rede de associados, em termos de trabalhadores, mesmo 
que os outros dois indicadores apresentem resultados abaixo da média (no total das 
EEC). 
 
As NUTS II do Norte e do Centro apresentam uma tendência positiva de crescimento 
da percentagem de pessoal ao serviço das empresas do sector, tendo em conta os 
valores entre 2006 e 2012. Por outro lado, o restante território nacional apresenta 
uma tendência inversa. Aqui inclui-se o já referido Alentejo Litoral, que, apesar da sua 
importância para o sector, é mesmo a sub-região que regista o maior decréscimo. 
 
O Grande Porto, com 3,4% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,36, é, 
como já foi referido, a NUTS III a beneficiar, de forma muito destacada, de mais 
investimento, registando 69,4% do investimento elegível com incidência regional, 
sendo a maior parte destinado a projectos fora dos Sistemas de Incentivos às 
Empresas. Isto ocorre, fundamentalmente, por causa de um projecto promovido pela 
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Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) e apoiado pela tipologia de 
operação de Valorização Económica de Recursos Específicos, que consiste num novo 
terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, sendo a operação mais cara da rede 
associativa do cluster, com um investimento correspondente a 45,3% do investimento 
com incidência regional, na rede associativa. Este projecto é o mais caro de todos os 
considerados para a rede e contribui para que a sua entidade promotora seja o 
principal actor, em termos de centralização de investimento, beneficiando de 42,4% do 
investimento elegível total na base associativa. 
 
O Baixo Vouga, com 4,3% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,71, dividiu 
com o Grande Porto o investimento apoiado pelos Sistemas de Inovação, muito por 
causa de 1 projecto da empresa Pascoal & Filhos, de Ílhavo, e apoiado pelo SI 
Inovação, que consiste na reconstrução do Lugre de Santa Maria Manuela e na sua 
conversão num projecto de turismo cultural de vocação marítima. Relativamente aos 
projectos fora dos Sistemas de Incentivos, que contribuem em mais de metade para o 
registo de 21,8% do investimento elegível com incidência regional no Baixo Vouga, 
pode-se constatar que foram todos promovidos pela Universidade de Aveiro, 
inserindo-se nas tipologias de operação de Apoio a Entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico e Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas. 
 

5.7. Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro 

 
O Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro tem como NUTS III inicialmente 
definidas o Grande Porto, o Douro, o Alto Trás-os-Montes e a Beira Interior Norte. 
Apesar disto, esta última acaba por não contar com nenhum associado, ficando assim 
de fora da participação na rede de associados do cluster, e o Alto Trás-os-Montes, 
contando apenas com 1 associado, também não é alvo de dinamização por parte da 
rede associativa, em termos de investimento em projectos do QREN. No sentido 
oposto, temos a NUTS III da Península de Setúbal que, estando de fora da delimitação 
territorial definida do cluster, assume uma preponderância significativa em termos de 
incidência de investimento, por causa de um grupo de 5 projectos, em que alguns 
deles atingem valores elevados de investimento, de dois associados lá localizados. O 
Douro é, naturalmente, a NUTS III que apresenta a maior especialização do sector, ao 
nível nacional. No global, conclui-se que, considerando a sua estreita delimitação 
geográfica e uma intensidade muito particular de uma determinada sub-região, o 
cluster apresenta um ajustamento territorial bom, em termos da relação entre a 
incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais 
dos sectores enquadráveis. 
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Quadro 8 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,32 -0,16 -  -  0,66 

Cávado 1,12 0,01 -  -  0,56 

Ave 0,95 0,20 -  -  0,47 

Grande Porto 2,41 0,44 19,97 19,97 1,21 

Tâmega 1,27 0,30 -  -  0,64 

Entre Douro e Vouga 5,73 0,07 -  -  2,87 

Douro 11,80 0,85 40,39 37,47 5,92 

Alto Trás-os-Montes 2,35 -0,09 -  -  1,18 

Centro 

Baixo Vouga 2,13 0,10 -  -  1,07 

Baixo Mondego 2,03 -0,03 -  -  1,02 

Pinhal Litoral 1,42 0,02 -  -  0,71 

Pinhal Interior Norte 1,90 0,30 -  -  0,95 

Dão-Lafões 2,01 0,05 -  -  1,01 

Pinhal Interior Sul 3,30 1,40 -  -  1,65 

Serra da Estrela 1,80 -0,10 -  -  0,90 

Beira Interior Norte 2,20 0,02 -  -  1,10 

Beira Interior Sul 1,49 -1,52 -  -  0,75 

Cova da Beira 1,87 0,13 -  -  0,94 

Oeste 2,09 -0,10 -  -  1,05 

Médio Tejo 1,34 -0,19 -  -  0,67 

Lisboa 
Grande Lisboa 1,41 -0,25 -  -  0,71 

Península de Setúbal 1,74 0,00 39,64 39,64 0,87 

Alentejo 

Alentejo Litoral 1,91 -0,09 -  -  0,96 

Alto Alentejo 2,31 0,00 -  -  1,16 

Alentejo Central 6,01 -0,26 -  -  3,02 

Baixo Alentejo 5,22 1,89 -  -  2,62 

Lezíria do Tejo 2,15 -0,19 -  -  1,08 

Algarve Algarve 1,25 -0,30 -  -  0,63 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas do cluster empregam 19,5% dos trabalhadores, o que é significativo, 
representam 8,8% do número de empresas e registam 14,9% do volume de negócios, 
sendo estes dois últimos, indicadores que também têm valores acima da média (no 
total das EEC). Assim, a abrangência da rede associativa é importante para a evolução 
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do pessoal ao serviço das empresas dos sectores enquadráveis, especialmente no que 
diz respeito à NUTS III do Douro, que se assume como a sub-região central do cluster. 
 
A base associativa do cluster é constituída somente por empresas, o que faz com que a 
quase totalidade dos projectos considerados para a análise dos investimentos do 
cluster, seja desenvolvida no âmbito dos Sistemas de Incentivos, tendo sido 
contabilizados apenas 2 projectos fora de esse grupo – pertencentes à tipologia de 
Apoio a Acções Colectiva – que são promovidos pela Entidade Gestora do cluster. 
 
O Douro, com 11,8% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 5,92, regista 
40,4% do investimento elegível com incidência regional, onde se verifica a presença de 
um dos projectos de Apoio a Acções Colectiva (o outro é de cariz multiregional). Deste 
modo, considerando apenas os projectos dos Sistemas de Incentivos, o investimento 
na rede associativa corresponde a 37,5%. No conjunto de projectos do Douro, assume 
destaque uma operação da empresa Quinta do Vallado, do Peso da Régua, que, 
apoiada pelo SI Inovação, envolve uma aposta no enoturismo, apresentando 8,6% do 
investimento elegível com incidência regional. Esta sub-região foi, das três onde 
incidiram investimentos, no contexto da rede de associados, a que registou o maior 
aumento de percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, com 
mais 0,85%. 
 
A Península de Setúbal, com muito menos projectos do que o Douro – 5 para 21 –, 
acaba por beneficiar de uma parcela de investimento idêntica. Numa NUTS III que até 
tem um quociente de localização das actividades consideradas para o cluster inferior a 
1, isso ocorre por causa da empresa Sapec – Agro – a entidade associada que mais 
beneficia de investimento para os seus projectos –, que nem sequer é um actor 
directamente ligado às actividades nucleares do cluster, estando associado à CAE de 
fabricação de pesticidas e de outros produtos agro-químicos, em que 3 dos seus 4 
projectos estão muito acima do investimento médio por projecto do cluster. Um deles 
é o mais caro de todos os considerados para a rede associativa, tratando-se de uma 
operação apoiada pelo SI Inovação e que consiste na inovação no mercado brasileiro 
de produtos fitofarmacêuticos, apresentando 13,9% do investimento elegível com 
incidência regional. 
 
O Grande Porto, também com um QL superior a 1, é das três sub-regiões que 
participam na rede associativa, a menos preponderante, mas tendo ainda assim uma 
parcela assinalável de 20,0% do investimento elegível com incidência regional, sendo 
também a segunda NUTS III com mais associados. 
 

5.8. Cluster Habitat Sustentável 

  
O Cluster Habitat Sustentável tem uma delimitação territorial que compreende a NUTS 
II do Centro e as NUTS III do Minho-Lima, do Cávado, do Ave e do Grande Porto. Esta 
definição de limites cobre, assim, a maior parte do território nacional com 
concentrações relevantes dos sectores enquadráveis. Diga-se, a propósito disto, que os 
valores de quociente de localização acabam por se equilibrar e ser próximos de 1, 
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muito por causa do facto de as CAE consideradas para este cluster – principalmente 
em relação às actividades nucleares – serem em elevado número e muito diversas. As 
sub-regiões que indiciam maiores níveis de concentração são o Pinhal Litoral e o Pinhal 
Interior Norte, mas sem apresentarem valores de quociente de localização que se 
destaquem em relação às outras NUTS III relevantes. Em relação à participação na rede 
associativa do cluster, a primeira beneficia apenas de uma parcela não muito 
significativa e a segunda nem conta com nenhum associado. Ainda assim, com a base 
associativa a incluir diversas sub-regiões com quocientes de localização superiores a 1, 
mesmo havendo uma especial centralização do investimento em três delas, conclui-se 
que, no global, o cluster tem um ajustamento territorial suficiente, em termos da 
relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 9 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Cluster Habitat Sustentável 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 17,96 -3,74 -   - 1,57 

Cávado 18,06 -2,60 4,36 2,02 1,58 

Ave 9,67 -1,17 2,74 0,00 0,85 

Grande Porto 10,51 -1,61 18,28 14,44 0,92 

Tâmega 18,04 -3,80 7,32 7,32 1,58 

Entre Douro e Vouga 9,48 -1,17 -   - 0,83 

Douro 13,98 -3,46 -   - 1,22 

Alto Trás-os-Montes 15,20 -2,70 -   - 1,33 

Centro 

Baixo Vouga 15,44 -4,80 23,23 22,01 1,35 

Baixo Mondego 12,60 -3,91 26,91 2,55 1,10 

Pinhal Litoral 19,70 -4,00 6,89 6,89 1,72 

Pinhal Interior Norte 19,23 -4,79 -   - 1,68 

Dão-Lafões 16,07 -3,46 0,15 0,15 1,41 

Pinhal Interior Sul 17,62 -4,57 -   - 1,54 

Serra da Estrela 15,96 -3,58 -   - 1,40 

Beira Interior Norte 13,47 -3,94 -   - 1,18 

Beira Interior Sul 11,64 -3,46 -   - 1,02 

Cova da Beira 11,31 -2,17 5,68 0,00 0,99 

Oeste 13,90 -5,30 1,77 1,77 1,22 

Médio Tejo 14,92 -4,57 0,63 0,63 1,31 

Lisboa 
Grande Lisboa 8,01 -2,54 0,66 0,66 0,70 

Península de Setúbal 10,63 -3,96 -   - 0,93 

Alentejo 
Alentejo Litoral 11,00 -2,31 -   - 0,96 

Alto Alentejo 8,10 -4,06 -   - 0,71 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Alentejo Central 10,33 -4,59 1,37 0,00 0,90 

Baixo Alentejo 8,15 -5,05 -   - 0,71 

Lezíria do Tejo 9,25 -4,50 -   - 0,81 

Algarve Algarve 11,45 -7,68 -   - 1,00 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do cluster empregam 1,7% dos trabalhadores e representam 0,4% do 
número de empresas. Os resultados destes dois indicadores são reduzidos, reflectindo 
pouca abrangência da rede de associados, mas para isso também contribui o facto de 
as CAE consideradas para o cluster serem muitas e perfazerem, no total, um extenso 
universo de trabalhadores e empresas. Por outro lado, no que diz respeito ao volume 
de negócios no total das empresas dos sectores considerados (em 2010), o cluster 
apresenta um resultado de 7,9%, o que significa que ainda consegue incluir algumas 
empresas importantes. 
 
Uma das coisas mais nítidas que os dados do quadro 9 indicam é a clara tendência de 
decréscimo, ao nível nacional, da evolução do extenso conjunto de sectores de 
actividade enquadráveis do cluster, tendo em conta os dados da diferença de pessoal 
ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012. Neste contexto, seria também difícil de 
considerar a influência da rede associativa do cluster para a inversão dessa tendência, 
até por causa do seu já referido pouco peso, em relação ao extenso universo sectorial 
da EEC. 
 
A sub-região que indicia a maior concentração de actividades do sector é, como já foi 
mencionado, o Pinhal Litoral, com 19,7% de pessoal ao serviço das empresas e um QL 
de 1,72, sendo a NUTS III alvo do quinto maior investimento na rede associativa do 
cluster, ou do quarto, se nos focarmos só nos Sistemas de Incentivos. Esta sub-região 
regista, assim, um grupo de 4 projectos, onde a parcela de investimento elegível é 
direccionada fundamentalmente para uma operação da empresa Umbelino Monteiro, 
do Pombal, que está associada a actividades como fabricação de telhas, sendo apoiada 
pelo SI Inovação e consistindo na modernização empresarial e reforço da 
competitividade internacional. 
 
As NUTS III que assumem a maior relevância dentro da rede associativa do cluster são 
o Baixo Vouga e o Baixo Mondego, apresentando padrões distintos de configuração 
das tipologias de projectos que são alvo da parcela de investimento. O Baixo Vouga 
registando um QL de 1,35, que é maior que o do Baixo Mondego, que tem um de 1,10, 
e sendo a NUTS III que conta com o maior número de associados (30), é a que regista o 
segundo maior valor global de investimento (23,2% de investimento elegível com 
incidência regional), mas é a primeira em termos de Sistemas de Incentivos às 
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Empresas, uma vez que o investimento que lá incide é quase todo pertencente a esse 
âmbito (22,0% de investimento elegível com incidência regional). As empresas têm 
assim um papel preponderante para a dinamização do sector no Baixo Vouga. Por 
outro lado, no Baixo Mondego, os principais actores de dinamização são outros tipos 
de entidades. Esta sub-região beneficia da maior parcela de investimento, com 26,9% 
de investimento com incidência regional, sendo a maioria dele direccionado para 
operações fora dos Sistemas de Incentivos – apenas 2,6% do investimento pertence a 
este âmbito –, que envolvem projectos de Apoio a Acções Colectivas, Apoio a 
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico e principalmente Apoio a Infra-
estruturas Científicas e Tecnológicas. Esta última tipologia apoiou dois projectos no 
Baixo Mondego, que são os dois projectos com os maiores valores de investimento 
elegível de todos os considerados para a rede associativa. Deste modo, destaca-se a 
operação mais cara, que é precisamente um projecto âncora do cluster. Trata-se de um 
projecto promovido pelo ITeCons (Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico em Ciências da Construção), que envolve um investimento no Pólo de 
Conhecimento em Tecnologias da Construção Sustentável, em Coimbra, no valor 
correspondente a 9,4% do investimento elegível com incidência regional. 
 
O Grande Porto, não indiciando uma especial concentração das actividades do cluster, 
com um valor de quociente de localização inferior a 1, é uma sub-região sede de 
muitas entidades associadas, sendo, neste sentido, a que regista o terceiro maior valor 
de investimento elegível (18,3% de investimento com incidência regional). Uma dessas 
entidades é a empresa Mota-Engil – Engenharia e Construção, do Porto, que é também 
o associado da EEC que beneficia da maior parcela de investimento, com um valor 
correspondente a 9,8% do investimento elegível total na rede associativa. 
 
O Tâmega, apesar de não fazer parte da delimitação territorial definida para o cluster, 
é uma das duas NUTS III do Norte com maior quociente de localização (1,58), 
marcando a participação na rede associativa com apenas 1 projecto de valor elevado, 
que corresponde a 7,3% do investimento elegível com incidência regional. Este 
projecto é promovido pela empresa Adla – Aluminium Extrusion, de Celorico de Basto, 
apoiado pelo SI Inovação e consiste da criação de uma unidade industrial de extrusão 
de alumínio para o mercado internacional. 
 
A NUTS III da Grande Lisboa, tal como o Grande Porto, é sede de muitos associados, 
mesmo estando fora da delimitação inicialmente definida para o cluster e tendo um 
quociente de localização inferior a 1, apresentando mesmo o QL mais baixo do país. Só 
que, como também seria de esperar por causa das limitações de Lisboa ao acesso a 
fundos comunitários, ao contrário do Grande Porto, não regista valores significativos 
de investimento, tendo apenas 1 projecto correspondente a 0,7% do investimento 
com incidência regional. De resto, a dinamização da rede associativa do cluster, 
espalhou-se para outras sub-regiões, mas sem nenhuma apresentar quantias 
significativas de benefício de investimento. 
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5.9. Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e 

Electrónica 

 
O Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, 
tal como todas as EEC-clusters da categoria de Pólos de Competitividade e Tecnologia, 
tem um âmbito territorial de nível nacional. Os associados e o desenvolvimento de 
projectos apoiados pelo QREN estão espalhados por todo o país, verificando-se uma 
correlação entre os maiores níveis de concentração de investimento e as sub-regiões 
que têm maiores níveis de concentração dos sectores de actividade enquadráveis do 
pólo. Em relação a estas actividades consideradas, apenas 3 NUTS III do pólo 
apresentam valores de quociente de localização superiores a 1, havendo mais uma 
com um valor igual 1. Isto contribui para uma incidência mais correctamente localizada 
e, assim, conclui-se que o pólo apresenta um ajustamento territorial bom, em termos 
da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis.  
 

Quadro 10 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,25 0,05 -   -  0,35 

Cávado 3,56 0,63 5,51 2,09 1,00 

Ave 2,19 0,49 -   -  0,62 

Grande Porto 4,04 0,86 37,79 16,64 1,14 

Tâmega 0,63 0,19 -   -  0,18 

Entre Douro e Vouga 1,26 0,37 -   -  0,36 

Douro 1,99 -0,09 -   -  0,56 

Alto Trás-os-Montes 1,39 -0,17 -   -  0,39 

Centro 

Baixo Vouga 5,27 1,04 22,31 15,57 1,48 

Baixo Mondego 3,52 0,72 16,62 12,79 0,99 

Pinhal Litoral 1,82 0,37 1,04 0,31 0,51 

Pinhal Interior Norte 1,07 0,03 -   -  0,30 

Dão-Lafões 1,60 0,30 0,20 0,20 0,45 

Pinhal Interior Sul 0,85 0,12 -   -  0,24 

Serra da Estrela 1,12 0,16 -   -  0,32 

Beira Interior Norte 1,33 -0,18 -   -  0,37 

Beira Interior Sul 3,27 1,57 -   -  0,92 

Cova da Beira 3,47 1,54 2,70 2,05 0,98 

Oeste 1,81 0,37 6,28 6,28 0,51 

Médio Tejo 1,37 0,17 -   -  0,38 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Lisboa 
Grande Lisboa 5,73 0,52 4,11 4,11 1,61 

Península de Setúbal 3,40 1,09 2,52 2,52 0,96 

Alentejo 

Alentejo Litoral 1,01 0,03 -   -  0,28 

Alto Alentejo 1,19 0,00 -   -  0,34 

Alentejo Central 1,34 0,07 0,26 0,26 0,38 

Baixo Alentejo 1,09 -0,01 -   -  0,31 

Lezíria do Tejo 1,15 0,06 0,66 0,66 0,32 

Algarve Algarve 1,30 -0,17 -   -  0,37 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas do pólo empregam 11,1% dos trabalhadores, mas representam apenas 
0,6% do número de empresas. Em termos de volume de negócios, indicia-se a 
presença de empresas importantes, com um valor correspondente 15,5% no total das 
empresas dos sectores enquadráveis (em 2010). Portanto verifica-se uma abrangência 
considerável, no que diz respeito ao número trabalhadores, mesmo que isso não se 
verifique em termos do universo das empresas do sector, e uma capacidade de 
inclusão de alguns actores relevantes. 
 
Em relação à diferença de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, regista-
se uma tendência de crescimento positivo, ao nível nacional, que se manifesta 
especialmente em relação às NUTS III que participam – algumas com mais intensidade, 
outras com menos, na rede associativa do pólo. Apesar disto, a Beira Interior Sul é a 
sub-região que verifica o maior crescimento, tendo mesmo um quociente de 
localização inferior a 1 e não tendo participado no pólo. 
 
A Grande Lisboa é a sub-região que manifesta a maior concentração dos sectores 
considerados, com 5,7% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,61, o que 
também se reflecte no facto de lá se localizar o maior número de associados do pólo. 
Apesar disto, e por causa das limitações da Grande Lisboa no benefício de fundos 
comunitários, por não ter a necessidade de dinamização que outras partes do 
território nacional têm, não é esta a NUTS III que detém a maior parcela de 
investimento na rede associativa. Este benefício vai para a sub-região do Grande Porto, 
que, com um QL de 1,14 – o terceiro mais elevado do país –, regista 37,8% do 
investimento com incidência nacional, sendo este benefício, em relação aos Sistemas 
de Incentivos às Empresas, correspondente a 16,6% (continuando, neste aspecto, a ser 
a primeira sub-região do país), enquanto a Grande Lisboa tem 4,1% do investimento – 
todo direccionado para os Sistemas de Incentivos. Portanto, para além do considerável 
investimento em operações dos Sistemas de Incentivos – onde se destaca a empresa 
Efacec – Engenharia e Sistemas, com sede na Maia, que é a entidade associada que 
mais beneficia de investimento elegível em projectos (sendo alguns deles de cariz 
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multiregional), com 11,7% do investimento total na rede associativa – o Grande Porto 
tem uma parcela significativa de investimento elegível em projectos que se enquadram 
nas tipologias de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, Apoio a Infra-
estruturas Científicas e Tecnológicas, Apoio à Modernização Administrativa e, em 
menor grau, Promoção e Capacitação Institucional. 
 
A seguir ao Grande Porto, as sub-regiões mais dinamizadas pelos associados do pólo, 
tanto em termos de investimento no global das operações, como de investimento 
direccionado para os Sistemas de Incentivos, são o Baixo Vouga e o Baixo Mondego. 
Enquanto a primeira NUTS III regista 22,3% do investimento com incidência regional, 
sendo a sub-região do país com o segundo maior valor de quociente de localização 
(1,48), a segunda, com 16,6% do investimento – uma parcela também significativa –, 
tem um quociente de localização que, apesar de estar no limiar, ainda não supera o 
valor 1. A continuar a tendência de evolução do sector na sub-região, tendo em conta 
o crescimento positivo da percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 
2006 e 2012, é provável que em breve o Baixo Mondego apresente uma expressão do 
sector superior em relação àquilo que se verifica no global do território do país. No 
Baixo Vouga, verifica-se mesmo a ocorrência do projecto mais caro de todos os da 
rede associativa do pólo, sendo esta operação promovida pela Portugal Telecom 
Inovação, com localização em Aveiro, apoiado pelo SI I&DT, designada de GPON-IN-A-
BOX e apresentando um investimento equivalente a 4,9% do investimento elegível 
com incidência regional. 
 
O Oeste, sendo uma NUTS III que apresenta uma reduzida concentração das 
actividades do sector, com um QL de 0,51, é a sub-região não especializada alvo da 
aposta mais significativa da rede associativa, contando com uma parcela de 6,3% do 
investimento elegível com incidência regional. Este investimento é desenvolvido no 
âmbito dos Sistemas Intensivos por um grupo de empresas que, embora tenham sede 
na Grande Lisboa, desenvolvem um conjunto de projectos com incidência no Oeste. 
 

5.10. Pólo de Competitividade das Tecnologias de Produção 

 
Tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis do Pólo de Competitividade 
das Tecnologias de Produção, as sub-regiões com quocientes de localização superiores 
a 1 são 7 e localizam-se todas nas NUTS II do Norte e do Centro. A maioria do 
investimento elegível para operações na rede associativa do pólo encontra-se nessas 
NUTS II, concentrando-se fortemente na NUTS III do Grande Porto, que é também a 
sub-região sede do maior número de entidades associadas, com 31 delas. O Minho-
Lima acaba por ser a única NUTS III que não participa na rede associativa do pólo, 
tendo um valor de quociente de localização superior a 1, destacando-se o facto de esta 
sub-região reflectir uma certa capacidade de auto-reforço, ao avaliar pelo forte 
crescimento do sector lá registado, o que se reflecte na evidência de que a sub-região 
obteve a maior evolução, ao nível nacional, da percentagem de pessoal ao serviço das 
empresas, entre 2006 e 2012, com um resultado de mais 4,5%. O Baixo Vouga é a 
NUTS III que apresenta os maiores níveis de concentração das actividades da EEC, mas 
não beneficia de uma parcela de investimento em projectos particularmente 



62 
 

relevante. No global, conclui-se que o pólo apresenta um ajustamento territorial 
suficiente, em termos da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-
regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 11 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade das Tecnologias de Produção 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 8,58 4,49 -  -  1,54 

Cávado 4,46 0,10 0,57 0,57 0,80 

Ave 4,80 0,41 5,94 5,94 0,86 

Grande Porto 7,13 0,82 54,52 42,85 1,28 

Tâmega 2,62 0,57 0,63 0,63 0,47 

Entre Douro e Vouga 10,66 0,79 10,48 9,76 1,91 

Douro 2,49 0,19 -  -  0,45 

Alto Trás-os-Montes 2,40 -0,09 -  -  0,43 

Centro 

Baixo Vouga 11,77 1,63 3,64 2,89 2,11 

Baixo Mondego 6,18 1,33 10,16 1,26 1,11 

Pinhal Litoral 9,46 1,19 1,48 1,48 1,69 

Pinhal Interior Norte 2,63 -0,06 -  -  0,47 

Dão-Lafões 7,07 0,69 2,54 2,54 1,27 

Pinhal Interior Sul 1,71 -0,12 -  -  0,31 

Serra da Estrela 2,05 0,57 -  -  0,37 

Beira Interior Norte 2,56 0,14 -  -  0,46 

Beira Interior Sul 4,34 -0,60 8,87 0,00 0,78 

Cova da Beira 3,19 0,97 -  -  0,57 

Oeste 4,51 0,53 0,45 0,00 0,81 

Médio Tejo 3,77 0,04 -  -  0,68 

Lisboa 
Grande Lisboa 5,35 0,04 0,27 0,27 0,96 

Península de Setúbal 5,32 0,10 -  -  0,95 

Alentejo 

Alentejo Litoral 5,19 0,61 -  -  0,93 

Alto Alentejo 2,70 0,69 -  -  0,48 

Alentejo Central 3,15 0,13 0,45 0,00 0,56 

Baixo Alentejo 2,57 0,58 -  -  0,46 

Lezíria do Tejo 3,06 0,10 -  -  0,55 

Algarve Algarve 2,03 0,09 -  -  0,36 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas do pólo empregam 3,5% dos trabalhadores, representam apenas 0,2% do 
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número de empresas e registam 3,1% do volume de negócios. Portanto, nestes 
aspectos, a rede associativa do pólo não é especialmente abrangente. 
 
Quase todas as NUTS III do país, especialmente as que participam na rede associativa 
do pólo, registam um aumento do pessoal ao serviço das empresas dos sectores de 
actividade enquadráveis, entre 2006 e 2012. A excepção, no que diz respeito às sub-
regiões que beneficiam da participação no pólo, é a Beira Interior Sul, que até regista o 
maior crescimento negativo, ao nível nacional, da percentagem de pessoal, com 
menos 0,6%. Esta sub-região, com um quociente de localização inferior a 1, regista 
8,9% do investimento elegível com incidência regional por causa de 2 projectos de 
valores elevados realizados no âmbito do Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas. 
 
Como já foi referido, o investimento presente na rede associativa centra-se fortemente 
no Grande Porto, uma sub-região com um QL de 1,28, onde se regista 54,5% do 
investimento com incidência regional, ou 42,9% no que concerne aos Sistemas de 
Incentivos, sendo, de longe, a região que desenvolve o maior número de operações. 
Assim, as entidades do Grande Porto, em especial as empresas, são os actores do pólo 
com maior responsabilidade para a dinamização da rede nacional do sector. 
 
A segunda sub-região a beneficiar da maior parcela de investimento elegível, ainda que 
corresponda apenas a 10,5% – sendo quase tudo direccionado para os Sistemas de 
Incentivos –, e a que conta com o segundo maior número de associados é uma NUTS III 
contígua ao Grande Porto, o Entre Douro e Vouga, que é também a sub-região do 
Norte que apresenta o maior valor de quociente de localização, com um valor 
correspondente de 1,91. A relevância da quantia de investimento que incidiu nesta 
NUTS III deve-se ao elevado número de projectos dos diversos associados, que, no 
geral, não registam investimentos muito elevados por operação, ficando quase todas 
abaixo da média de investimento por projecto do pólo. 
 
O Baixo Vouga, com 11,8% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 2,1, é a 
NUTS III do país que indicia a maior concentração das actividades do sector, como já 
foi referido. Apesar disto, beneficia de uma reduzida parcela de investimento na rede 
associativa do pólo, com 3,6% do investimento elegível com incidência regional. Este 
facto não impede que a sub-região seja aquela, de todas as que participam no pólo (e a 
segunda, no global do país), que apresenta o maior crescimento do sector, com uma 
evolução positiva do pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012, de 1,6%. 
Assim, verifica-se uma capacidade considerável de auto-reforço do Baixo Vouga, no 
que diz respeito às dinâmicas do sector. 
 
Outro caso é o Baixo Mondego que, com um QL de 1,11 e uma aposta menos elevada 
em termos de operações no âmbito dos Sistemas de Incentivos às Empresas, é uma 
sub-região que regista uma parcela significativa de investimento elegível (10,2% do 
investimento com incidência regional), por causa de um projecto desenvolvido no 
âmbito do Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas. Trata-se de uma 
operação promovida pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), 
localizado em Coimbra, que envolve um investimento no Centro de Conhecimento em 
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Materiais para a Construção Sustentável (CCMCS), tendo um valor associado de 8,9% 
do investimento elegível com incidência regional. 
 
De referir ainda que o projecto mais caro de todos os considerados para o pólo é uma 
operação de cariz multiregional, promovida pela empresa Sonae Indústria – Produção 
e Comercialização de Derivados de Madeira, com sede na Maia (Grande Porto) – que é 
também o associado que beneficia da maior quantia de investimento no total da rede 
associativa, com 8,9% do investimento elegível – e apoiada pelo SI Inovação, 
consistindo no reforço da posição concorrencial da empresa por via do incremento da 
sustentabilidade, e correspondendo a 10,7% do investimento elegível no total do 
conjunto de associados. 
 

5.11. Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-Industrial 

 
O Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-Industrial é uma das EEC que 
apresentam maior dispersão de associados pelo território nacional. Mesmo assim, 
verifica-se uma especial concentração de entidades associadas (pouco mais de um 
quarto do total do pólo) na NUTS III do Grande Porto, que até é uma sub-região que 
tem um quociente de localização do pessoal ao serviço nos sectores do pólo inferior a 
1. A tal dispersão da rede associativa faz com que a incidência de investimento em 
projectos, nesse âmbito, cubra tanto sub-regiões relativamente importantes para o 
sector como outras que apresentam quocientes de localização inferiores a 1. Portanto, 
ao contrário do que ocorre com os dois clusters agro-industriais de âmbito regional, e 
também por estes já cobrirem sub-regiões importantes para o sector agro-industrial 
(apesar de algumas destas sub-regiões também entrarem na rede associativa do pólo, 
ainda que com participações pouco intensas), o pólo concentra parte significativa dos 
seus associados, e respectivos investimentos em projectos, em sub-regiões que não 
denotam especialização no sector, o que se reflecte pelo facto de 3 das 5 sub-regiões 
que beneficiam de maior investimento apresentarem um valor de quociente de 
localização inferior a 1. É de referir, também, que a grande maioria do investimento 
elegível (93,6% do total da rede associativa) é apoiado pelos Sistemas de Incentivos às 
Empresas. Apesar da existência de 3 clusters agro-industriais, há uma parte do 
território nacional muito significativa para o sector que fica de fora da incidência da 
política do QREN para a agro-indústria. Falamos do Alentejo, cuja maioria das sub-
regiões tem uma participação insignificante ou nula, embora sejam as sub-regiões que 
apresentam os maiores valores de quociente de localização, onde o Baixo Alentejo, 
não contando com nenhum associado do pólo, constitui-se mesmo como a NUTS III 
com o valor correspondente mais elevado do país (4,17). Assim, conclui-se que o 
ajustamento territorial do pólo é insuficiente, em termos da relação entre a incidência 
da rede associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores 
enquadráveis. 
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Quadro 12 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-Industrial 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 5,87 -0,14 0,12 0,12 0,87 

Cávado 4,17 0,21 0,94 0,00 0,61 

Ave 4,98 0,79 10,00 10,00 0,74 

Grande Porto 6,14 0,60 50,63 48,57 0,91 

Tâmega 3,98 0,65 0,02 0,02 0,59 

Entre Douro e Vouga 3,73 -0,45 0,26 0,26 0,55 

Douro 19,69 1,41 1,17 0,40 2,90 

Alto Trás-os-Montes 12,23 0,14 0,68 0,21 1,80 

Centro 

Baixo Vouga 8,27 0,68 19,70 18,40 1,22 

Baixo Mondego 8,69 0,81 1,92 1,92 1,28 

Pinhal Litoral 5,30 0,06 7,17 7,17 0,78 

Pinhal Interior Norte 7,90 1,35 0,21 0,21 1,17 

Dão-Lafões 8,66 0,26 -  -  1,28 

Pinhal Interior Sul 7,86 0,55 -  -  1,16 

Serra da Estrela 13,67 2,71 0,02 0,02 2,02 

Beira Interior Norte 10,00 -0,12 -  -  1,48 

Beira Interior Sul 12,04 -0,86 -  -  1,78 

Cova da Beira 9,01 0,82 -  -  1,33 

Oeste 16,20 2,07 0,04 0,04 2,39 

Médio Tejo 6,60 0,03 1,38 1,38 0,97 

Lisboa 
Grande Lisboa 3,58 -0,32 0,34 0,34 0,53 

Península de Setúbal 6,60 0,38 -  -  0,97 

Alentejo 

Alentejo Litoral 19,38 -0,54 -  -  2,86 

Alto Alentejo 19,52 -1,30 0,42 0,42 2,88 

Alentejo Central 20,13 -0,92 -  -  2,97 

Baixo Alentejo 28,26 2,61 -  -  4,17 

Lezíria do Tejo 20,68 1,46 4,98 4,98 3,05 

Algarve Algarve 7,08 0,02 -  -  1,05 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam 6,3% dos trabalhadores, representam 0,2% do número 
de empresas e registam 2,3% do volume de negócios. Considerando isto, verifica-se 
que o pólo apresenta uma abrangência menos acentuada em comparação com aquilo 
que se verifica nos dois clusters agro-industriais regionais. 
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Em relação à diferença de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2010, regista-
se uma tendência positiva no global do território nacional, com a excepção da NUTS II 
do Alentejo, que, como já foi referido, é a parte do território onde as actividades do 
pólo estão mais concentradas embora não se constitua como um alvo relevante para a 
política. Apesar de o Baixo Alentejo e da Lezíria do Tejo apresentarem crescimentos 
positivos, as restantes três sub-regiões evidenciam um decréscimo assinalável. 
 
O Grande Porto é a NUTS III mais importante para a rede associativa do pólo, apesar 
de ter um quociente de localização inferior a 1, registando 50,6% do investimento com 
incidência regional no total da rede associativa. Dos vários actores que beneficiam 
deste investimento, destaca-se a empresa Unicer Bebidas, já referenciada a propósito 
da rede associativa do Cluster Agro-Industrial do Ribatejo e do Cluster das Indústrias 
Criativas do Norte. Tal como em relação a este último cluster, a Unicer Bebidas é aqui o 
associado que regista a maior parcela de investimento elegível, com 35,0% do 
investimento total da rede associativa e que promoveu a operação mais cara, o 
projecto designado de Wharehouseinov, correspondente a 14,9% do investimento com 
incidência regional. 
 
A NUTS III que regista a segunda maior parcela de investimento elegível, com 19,7% do 
investimento com incidência regional, é o Baixo Vouga, ao contrário do que acontece 
em relação à rede associativa do Cluster Agro-Industrial do Centro, onde a mesma sub-
região apresenta uma parcela insignificante de investimento. O oposto acontece com o 
Baixo Mondego, que é uma NUTS III relevante para o cluster do Centro, e aqui tem 
apenas 1,9% do investimento elegível com incidência regional. 
 
O Ave e o Pinhal Litoral, ambas com um quociente de localização inferior a 1, são, 
respectivamente, a terceira e segunda NUTS III a beneficiar do maior investimento 
elegível (10,0% e 7,2% do investimento com incidência regional). Na primeira sub-
região, isso deve-se principalmente aos projectos de um associado, a empresa Vieira 
de Castro – Produtos Alimentares, de Vila Nova de Famalicão, e na segunda, dos 6 
projectos que lá incidem, um único, da empresa Panicongelados – Massas Congeladas, 
de Leiria, concentra o fundamental do total de investimento elegível. 
 
A NUTS III da Serra da Estrela, tal como acontece em relação à rede associativa do 
Cluster Agro-Industrial do Centro, é a sub-região que regista o maior aumento da 
percentagem de pessoas ao serviço das empresas dos sectores de actividade 
enquadráveis, com mais 2,7%, sem ter necessitado de uma participação significativa 
no pólo, apresentando um benefício insignificante de investimento elegível (0,02% do 
investimento com incidência regional). 
 

5.12. Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia 

 
Tendo em conta os sectores de actividade considerados para o Pólo de 
Competitividade e Tecnologia da Energia, são apenas 4 as NUTS III que apresentam um 
valor de quociente de localização superior a 1, havendo mais uma que chega à 
unidade. Destas 5 sub-regiões, apenas o Grande Porto é alvo de investimento no 



67 
 

âmbito da rede associativa do pólo. Para além disto, regista-se que a EEC tem um 
número reduzido de associados, apenas 16. A Grande Lisboa é a NUTS III que 
concentra a maioria de associados (8) e é também, a seguir à Península de Setúbal, a 
que apresenta os maiores níveis de concentração dos sectores considerados, tendo em 
conta os quocientes de localização. Apesar disto, estas duas NUTS III não registam 
investimentos no QREN no âmbito da rede associativa, o que pode ser explicado pela 
questão das limitações da NUTS II de Lisboa em beneficiar de fundos comunitários. 
Assim, conclui-se que o pólo apresenta um ajustamento territorial insuficiente, em 
termos da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 13 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 7,19 1,72 -  -  1,00 

Cávado 4,99 1,36 -  -  0,69 

Ave 3,53 1,15 -  -  0,49 

Grande Porto 8,36 1,62 68,07 68,07 1,16 

Tâmega 2,78 0,87 -  -  0,39 

Entre Douro e Vouga 4,46 1,43 -  -  0,62 

Douro 4,86 0,50 -  -  0,67 

Alto Trás-os-Montes 3,81 0,16 -  -  0,53 

Centro 

Baixo Vouga 6,98 1,73 17,50 0,00 0,97 

Baixo Mondego 7,76 0,19 -  -  1,08 

Pinhal Litoral 5,70 1,37 -  -  0,79 

Pinhal Interior Norte 3,17 0,45 -  -  0,44 

Dão-Lafões 5,82 0,50 -  -  0,81 

Pinhal Interior Sul 3,23 0,73 -  -  0,45 

Serra da Estrela 3,84 1,33 -  -  0,53 

Beira Interior Norte 3,92 0,65 -  -  0,54 

Beira Interior Sul 4,08 0,55 -  -  0,57 

Cova da Beira 4,02 0,85 0,31 0,31 0,56 

Oeste 5,97 0,81 -  -  0,83 

Médio Tejo 5,54 2,55 -  -  0,77 

Lisboa 
Grande Lisboa 10,02 1,53 -  -  1,39 

Península de Setúbal 10,20 2,04 -  -  1,42 

Alentejo 

Alentejo Litoral 4,51 0,61 -  -  0,63 

Alto Alentejo 4,81 0,71 -  -  0,67 

Alentejo Central 1,18 0,06 -  -  0,16 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Baixo Alentejo 4,87 0,93 14,13 0,00 0,68 

Lezíria do Tejo 1,36 0,39 -  -  0,19 

Algarve Algarve 5,27 0,16 -  -  0,73 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam 4,3% dos trabalhadores, representam apenas 0,1% do 
número de empresas e registam 64,9% do volume de negócios, um valor muito 
elevado e contrastante com os outros dois indicadores. Isto significa que o pólo tem 
uma abrangência muito limitada em termos de número de empresas (o que se reflecte 
também no reduzido número de associados), mas consegue incluir duas empresas 
líderes que, como vamos ver nos parágrafos seguintes, centralizam a maioria do 
investimento destinado ao conjunto da rede associativa. 
 
Remetendo para a questão das limitações de Lisboa em acederem a fundos 
comunitários, temos o caso da empresa EDP, que é uma entidade com sede em Lisboa, 
mas que beneficia da segunda maior parcela de investimento, por causa da promoção 
de 2 projectos de aplicação multiregional – sendo um deles de âmbito relativo à NUTS 
II do Norte –, que correspondem a 33,9% do investimento elegível total na rede 
associativa. Um destes 2 projectos – o multiregional do Norte – é o mais caro de todos 
os realizados por associados do pólo e regista 31,4% do investimento elegível total. 
Trata-se de uma operação apoiada pelo SI I&DT, designa-se de InovGrid e tem como 
objectivo o desenvolvimento de um novo paradigma de distribuição eléctrica, através 
de redes eléctricas inteligentes. 
 
É de referir também que, do grupo de 16 associados do pólo, apenas 5 beneficiam de 
investimento elegível em projectos considerados para o contexto da EEC. Destes 5, a 
empresa Efacec - Engenharia e Sistemas, com sede na Maia, é a entidade que regista o 
maior investimento elegível, com 46,8% do total de investimento na rede associativa, 
correspondendo isto a um conjunto de 10 projectos (50% do total), onde 2 deles têm 
âmbito multiregional (um deles em relação à NUTS II do Norte) e os restantes têm 
incidência no Grande Porto. Isso faz desta sub-região, mesmo só registando operações 
de 1 associado, a que beneficia dos maiores níveis de investimento, com 68,1% de 
investimento elegível com incidência regional. 
 
As outras NUTS III que apresentam uma parcela significativa de investimento têm 
ambas valores de quociente de localização inferiores a 1. São elas o Baixo Vouga, ainda 
que com um QL próximo de 1 (0,97) e o Baixo Alentejo. A primeira conta com 17,5% do 
investimento com incidência regional por causa de apenas 1 projecto, não promovido 
por um associado, mas sim pela Entidade Gestora do pólo. Trata-se de uma operação 
designada de Criação e Gestão do Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia e 
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desenvolvida pelo Apoio a Acções Colectivas. No que diz respeito ao Baixo Alentejo, 
verifica-se o benefício de 14,1% do investimento elegível com incidência regional, 
correspondendo a 4 projectos da empresa Lógica – Sociedade Gestora do Parque 
Tecnológico de Moura, realizados no âmbito das tipologias de Apoio a Infra-estruturas 
Científicas e Tecnológicas, Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica e Energia. 
 
Exceptuando o já referido caso das duas NUTS III de Lisboa, e apesar de, como também 
já foi referido, serem poucas as NUTS III do país que indiciam uma concentração 
assinalável do sector, verifica-se a existência de 1 sub-região, o Baixo Mondego, com 
um quociente de localização superior a 1, que não participa na rede associativa do 
cluster, não contando mesmo, ao contrário do que acontece com a Grande Lisboa e a 
Península de Setúbal, com nenhum associado. 
 

5.13. Pólo de Competitividade e Tecnologia da Moda 

 
Considerando os sectores de actividade enquadráveis do Pólo de Competitividade e 
Tecnologia da Moda, que se centram no têxtil, calçado e ourivesaria, existem 7 NUTS III 
do país com quocientes de localização superiores a 1. Destas 7 sub-regiões, 2 não 
participam na rede associativa do pólo (as que têm valores de QL mais baixos), mas, 
das restantes que beneficiam de investimento em operações, apenas 1 é que regista 
uma parcela significativa do investimento total na rede associativa. Esta sub-região é o 
Ave e é a que indicia a maior concentração do sector ao nível nacional, tendo em conta 
o valor de quociente de localização. Ainda assim, a sub-região que apresenta a maior 
parcela de investimento elegível, com mais de três quartos do total de investimento 
com incidência regional, é o Grande Porto, embora tenha um quociente de localização 
inferior a 1. Isto deve-se à importância das associações empresariais associadas, que se 
constituem como os actores mais relevantes do pólo, em termos de incidência de 
investimento (no total beneficiam de 77,7% do investimento total na rede associativa) 
– inclusivamente em termos de dinamização dos Incentivos às Empresas –, tendo o 
Grande Porto sido alvo de uma parcela de investimento muito significativa em 
operações promovidas por esse tipo de entidades associadas. No global, conclui-se 
então que o pólo tem um ajustamento territorial insuficiente, em termos da relação 
entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores concentrações 
espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 14 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia da Moda 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte Minho-Lima 4,92 -1,52 -  -  0,93 

Cávado 17,58 -3,70 3,49 3,49 3,32 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Ave 31,43 -6,86 16,39 14,58 5,94 

Grande Porto 3,40 -1,97 77,39 66,06 0,64 

Tâmega 23,05 0,32 0,35 0,35 4,36 

Entre Douro e Vouga 17,23 -1,57 1,58 1,17 3,26 

Douro 0,27 0,00 -  -  0,05 

Alto Trás-os-Montes 0,42 -0,07 -  -  0,08 

Centro Baixo Vouga 2,33 -0,83 -  -  0,44 

Baixo Mondego 1,24 -0,93 -  -  0,24 

Pinhal Litoral 2,15 -0,52 -  -  0,41 

Pinhal Interior Norte 6,26 -4,50 -  -  1,18 

Dão-Lafões 3,56 -0,62 -  -  0,67 

Pinhal Interior Sul 1,27 -0,34 -  -  0,24 

Serra da Estrela 6,91 -6,87 -  -  1,31 

Beira Interior Norte 3,50 -1,42 -  -  0,66 

Beira Interior Sul 4,74 -1,61 -  -  0,90 

Cova da Beira 14,11 -4,80 0,81 0,00 2,67 

Oeste 1,23 -0,11 -  -  0,23 

Médio Tejo 3,90 -0,31 -  -  0,74 

Lisboa Grande Lisboa 0,65 -0,08 -  -  0,12 

Península de Setúbal 0,51 -0,07 -  -  0,10 

Alentejo Alentejo Litoral 0,12 -0,10 -  -  0,02 

Alto Alentejo 1,04 -0,57 -  -  0,20 

Alentejo Central 0,84 -0,49 -  -  0,16 

Baixo Alentejo 0,18 0,02 -  -  0,03 

Lezíria do Tejo 1,03 0,15 -  -  0,19 

Algarve Algarve 0,31 0,05 -  -  0,06 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), verifica-se que 
as empresas do pólo representam apenas 0,1% do número de empresas, o que reflecte 
uma pouca capacidade de abrangência da rede de associados, mesmo não havendo 
dados para a percentagem de trabalhadores e de volume de negócios. 
 
No global do país, verifica-se um decréscimo da concentração do sector, ao avaliar 
pelos dados da diferença de percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 
2006 e 2012. Esta tendência é fortemente acentuada na maioria das sub-regiões que 
apresentam valores de quociente de localização superiores a 1, onde a Serra da 
Estrela, que não participa na rede associativa do pólo, e o Ave registam o maior 
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crescimento negativo, ambas com menos 6,9%. A excepção é o Tâmega que, com um 
QL de 4,36, apresenta um crescimento de 0,3% de trabalhadores, o maior do país. 
 
O Grande Porto conta com 77,4% do investimento elegível com incidência regional, 
muito por causa de projectos promovidos pela Associação Nacional de Jovens 
Empresários (ANJE) – que regista uma operação importante, no âmbito do Apoio a 
Acções Colectivas, o Portugal Fashion 2010–2012 – e pela Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedânos (APICCAPS), 
que é o associado que beneficia da maior parcela de investimento – com 29,7% do 
total de investimento na rede associativa –, sendo responsável pelo desenvolvimento 
de projectos no âmbito do Apoio a Acções Colectivas, mas principalmente, de 
operações relativas aos Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME, que 
envolvem uma série de programas que visam a internacionalização e valorização da 
fileira do calçado. 
 
O Ave apresenta um quociente de localização de 5,94, o mais elevado do país, é a sub-
região com o segundo maior número de associados (tendo 7, enquanto o Grande Porto 
tem 10, mas ultrapassando esta sub-região em termos de empresas, com 5 contra 4) e 
a que beneficia da segunda maior parcela de investimento, com 16,4% do 
investimento com incidência regional (ou 14,6% se nos referirmos só aos Sistemas de 
Incentivos). A significância desta parcela deve-se, em primeiro lugar, ao projecto mais 
caro da rede associativa: uma operação apoiada pelo SI Inovação, promovida pela 
Riopele, uma empresa de Vila Nova de Famalicão, que se dedica à produção de tecido 
para vestuário, e que consiste no investimento em áreas chave da empresa, registando 
13,5% do investimento elegível com incidência regional. 
 

5.14. Pólo de Competitividade e Tecnologia da Saúde 

 
Considerando os sectores de actividade enquadráveis do Pólo de Competitividade e 
Tecnologia da Saúde, identificam-se 6 sub-regiões do país com quocientes de 
localização superiores a 1. Destas 6 NUTS III, as 3 mais importantes são alvo da 
incidência da rede associativa. Por sua vez, 2 das 3 constituem-se como as que 
beneficiam das maiores parcelas de investimento na rede. Em primeiro lugar, o Grande 
Porto, e, em segundo lugar, o Baixo Mondego, que é a NUTS III do país com o maior 
valor de quociente de localização. Por outro lado, a Grande Lisboa, apresentando o 
segundo maior quociente de localização do país, apesar das suas limitações em termos 
de fundos comunitários, ainda beneficia de uma pequena parcela do investimento na 
rede associativa, sendo de referir também que é esta a NUTS III que localiza o maior 
número de associados (53). Portanto, num contexto em que há poucas sub-regiões no 
país relevantes para as actividades consideradas, no global, conclui-se que o pólo tem 
um ajustamento territorial bom, em termos da relação entre a incidência da rede 
associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores 
enquadráveis. 
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Quadro 15 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia da Saúde 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte Minho-Lima 3,59 1,83 -  -  1,13 

Cávado 2,26 0,38 11,34 0,15 0,71 

Ave 2,23 0,57 0,70 0,35 0,70 

Grande Porto 3,99 0,98 65,69 50,57 1,25 

Tâmega 1,55 0,45 0,04 0,04 0,49 

Entre Douro e Vouga 1,54 0,29 -  -  0,48 

Douro 2,34 0,04 -  -  0,73 

Alto Trás-os-Montes 2,34 -0,14 -  -  0,73 

Centro Baixo Vouga 3,15 0,78 1,30 0,15 0,99 

Baixo Mondego 4,56 0,53 16,41 4,51 1,43 

Pinhal Litoral 3,27 0,52 -  -  1,03 

Pinhal Interior Norte 1,72 0,27 -  -  0,54 

Dão-Lafões 3,77 0,49 -  -  1,18 

Pinhal Interior Sul 1,23 0,15 -  -  0,39 

Serra da Estrela 1,02 -0,38 -  -  0,32 

Beira Interior Norte 1,92 -0,22 -  -  0,60 

Beira Interior Sul 2,21 -0,13 -  -  0,69 

Cova da Beira 2,58 0,60 1,59 0,00 0,81 

Oeste 2,18 0,16 0,27 0,27 0,68 

Médio Tejo 1,92 0,00 -  -  0,60 

Lisboa Grande Lisboa 4,10 -0,13 2,46 1,51 1,29 

Península de Setúbal 2,96 0,11 -  -  0,93 

Alentejo Alentejo Litoral 1,53 0,01 -  -  0,48 

Alto Alentejo 1,71 0,08 -  -  0,54 

Alentejo Central 1,83 -0,04 0,22 0,22 0,57 

Baixo Alentejo 1,67 -0,01 -  -  0,52 

Lezíria do Tejo 2,28 0,39 -  -  0,72 

Algarve Algarve 1,92 -0,06 -  -  0,60 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam 26,9% dos trabalhadores, representam apenas 0,6% 
do número de empresas e registam 22,1% do volume de negócios. Logo, apesar de a 
rede associativa incluir um número reduzido de empresas em relação ao total das 
actividades consideradas, ela tem uma importante abrangência em termos de 
quantidade de trabalhadores e de presença de empresas líderes. 



73 
 

 
Tendo em conta a capacidade de abrangência da rede, é importante ter em conta o 
seu potencial para a definição das dinâmicas de evolução da concentração dos 
sectores enquadráveis. Neste sentido, verifica-se que, das NUTS III com valores de 
quociente de localização superiores a 1, a Grande Lisboa, não tendo sido alvo das 
principais parcelas de investimento, é a única que apresenta um decréscimo da 
percentagem de pessoal ao serviço das empresas, e o Grande Porto, tendo sido a sub-
região que centralizou mais investimento, é, daquelas onde incidiu a rede associativa, 
a que tem o maior crescimento positivo. Por outro lado, encontramos o Minho-Lima 
que, não contando com nenhum associado do pólo, é, de todas as NUTS III, a que 
regista o maior crescimento. 
 
No conjunto de associados do pólo, para além das empresas, que contam com a 
maioria do investimento elegível (58,5% do investimento total na rede associativa), 
existe um papel significativo das instituições de I&DT e assistência tecnológica, com 
27,0% do total de investimento elegível, a juntar também às instituições de ensino 
superior e formação profissional, com 12,3%. Esta relevância partilhada por diferentes 
tipos de entidades associadas está em consonância com a cadeia de objectivos que o 
pólo definiu como missão, onde se apresenta a intenção de transformar Portugal num 
player competitivo, na investigação, concepção, desenvolvimento, fabrico e 
comercialização de produtos e serviços associados à saúde. 
 
O Grande Porto, com um QL de 1,25, regista 65,7% do investimento elegível com 
incidência regional – em relação aos Sistemas de Incentivos às empresas, são 50,6% –, 
assumindo-se neste aspecto, como a NUTS III central para a dinamização da rede. No 
sentido da já referida importância de diferentes tipos de entidades associadas, há 
nesta NUTS III o reflexo de uma relevância repartida entre diferentes tipologias de 
projectos, contando-se um conjunto muito numeroso de operações de Apoio a 
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, algumas operações de Apoio a Infra-
estruturas Científicas e Tecnológicas, e um grupo significativo, em termos de 
investimento elegível total correspondente, de operações dos Sistemas de Incentivos. 
Em relação a este último grupo, a entidade associada que apresenta o maior benefício 
de investimento, a empresa farmacêutica Bial – Portela & Ca., com sede na Trofa, 
regista 43,3% do investimento total na rede associativa para projectos da tipologia de 
SI I&DT. Um destes projectos é o mais caro de todos os presentes na rede associativa, 
consiste na investigação de novas indicações para o acetato de eslicarbazepina, e 
regista 7,1% do investimento elegível com incidência regional na rede associativa. 
 
O Baixo Mondego, sendo a NUTS III do país onde se localiza a maior concentração das 
actividades do sector, com 4,6% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,43, 
apresenta 16,4% de investimento com incidência regional. Este valor, no que diz 
respeito aos Sistemas da Incentivos, é de apenas 4,5%, havendo nesta sub-região uma 
aplicação mais preponderante do investimento num conjunto numeroso de projectos 
de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, sendo também de referir o 
desenvolvimento de um grupo de 2 projectos de Apoio a Parques de Ciência e 
Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, promovidos pelo Biocant, 
com valores de investimento elegível elevados. 
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O Cávado, com uma parcela insignificante de investimento em projectos dos Sistemas 
de Incentivos, assume alguma relevância para o foco da rede, com o registo de 11,3% 
do investimento elegível com incidência regional, por causa de um grande número de 
projectos de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico – muitos deles 
promovidos pela Universidade do Minho, na área das ciências da saúde – e, 
fundamentalmente, por causa de 2 projectos de Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas, promovidos pelo Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia 
(LIN). 
 

5.15. Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias da Mobilidade 

 
Em relação aos sectores de actividade enquadráveis associados ao Pólo de 
Competitividade e Tecnologia das Indústrias da Mobilidade, verifica-se a existência de 
8 NUTS III que apresentam valores de quociente de localização superiores a 1. Deste 
grupo, 2 não participam na rede associativa do cluster, o Grande Porto, configura-se 
como a sub-região que concentra a grande maioria do investimento, e o Entre Douro e 
Vouga constitui-se como a NUTS III que indicia a maior especialização nas indústrias da 
mobilidade, ao nível nacional, sendo a terceira que é alvo do maior investimento, no 
contexto da rede associativa. No global, conclui-se que o pólo tem um ajustamento 
territorial suficiente, em termos da relação entre a incidência da rede associativa e as 
sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 16 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias da Mobilidade 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 7,35 0,32 -  -  1,55 

Cávado 3,13 0,61 -  -  0,66 

Ave 6,84 -0,04 1,25 1,25 1,44 

Grande Porto 5,21 0,91 60,38 28,18 1,10 

Tâmega 1,70 -0,13 1,36 1,36 0,36 

Entre Douro e Vouga 10,46 0,85 6,50 6,50 2,21 

Douro 2,00 0,13 -  -  0,42 

Alto Trás-os-Montes 2,63 0,33 -  -  0,55 

Centro 

Baixo Vouga 9,52 -0,93 11,23 11,23 2,01 

Baixo Mondego 4,41 -0,31 3,25 3,25 0,93 

Pinhal Litoral 9,97 0,82 3,74 3,74 2,10 

Pinhal Interior Norte 1,83 0,03 -  -  0,39 

Dão-Lafões 5,79 -0,17 -  -  1,22 

Pinhal Interior Sul 1,08 0,05 -  -  0,23 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Serra da Estrela 1,57 -0,01 -  -  0,33 

Beira Interior Norte 4,14 0,06 -  -  0,87 

Beira Interior Sul 1,82 -0,10 -  -  0,38 

Cova da Beira 3,09 -0,38 -  -  0,65 

Oeste 3,05 0,34 7,04 7,04 0,64 

Médio Tejo 3,63 0,06 1,18 1,18 0,76 

Lisboa 
Grande Lisboa 4,24 0,35 -  -  0,90 

Península de Setúbal 6,47 1,03 1,86 1,86 1,37 

Alentejo 

Alentejo Litoral 1,47 0,24 -  -  0,31 

Alto Alentejo 2,86 0,40 -  -  0,60 

Alentejo Central 3,29 -0,06 -  -  0,69 

Baixo Alentejo 1,78 0,41 -  -  0,37 

Lezíria do Tejo 3,02 0,30 2,22 2,22 0,64 

Algarve Algarve 1,30 -0,17 -  -  0,27 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam 4,2% dos trabalhadores, representam 0,2% do número 
de empresas e registam 4,2% do volume de negócios. Portanto, estes resultados 
abaixo da média, em relação às outras EEC, espelham uma abrangência não 
especialmente relevante da rede associativa. 
 
O Grande Porto, com um QL de 1,10, beneficia de 60,4% de investimento elegível com 
incidência regional. Em termos de Sistemas de Incentivos às Empresas, esse valor 
corresponde a 28,2%, sendo de referir que os investimentos feitos em todas as outras 
sub-regiões pertencem ao âmbito desta tipologia. Deste modo, em relação aos 
projectos com incidência no Grande Porto, destaca-se a Entidade Gestora do pólo – o 
Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel (CEIIA) – que, ao contrário 
do que acontece com os outros clusters, é o actor mais dinâmico do global pólo, em 
termos de investimento, com um grupo de 10 projectos – quase todos realizados fora 
dos Sistemas de Incentivos –, sendo 3 deles de cariz multiregional e os restantes com 
um desenvolvimento no âmbito desta sub-região, correspondendo no total a 20,7% do 
total de investimento elegível no pólo. Um destes projectos é o mais caro de todos os 
considerados para a EEC, tem o Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas, 
incidência em Matosinhos, designa-se de Região Norte: Base Tecnológica do Cluster 
Aeronáutico Nacional e regista o benefício de 23,1% do investimento com incidência 
regional. 
 
O Baixo Vouga, com um QL de 2,01, é a sub-região que apresenta a segunda maior 
parcela de investimento elegível, com 11,2% do investimento com incidência regional. 
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Ao contrário do que acontece com as outras principais sub-regiões da rede associativa, 
esta regista um crescimento negativo do sector, apresentando mesmo o maior 
decréscimo, ao nível nacional, em termos percentagem de pessoal ao serviço das 
empresas do sector, entre 2006 e 2012. Um caso diferente é o Oeste que, com um 
quociente de localização inferior a 1, é apesar disto, a sub-região com a terceira 
parcela de investimento mais significativa, apresentando uma tendência de 
crescimento do sector positiva. Por outro lado, o Entre Douro e Vouga, com 10,5% de 
pessoal ao serviço das empresas e um QL de 2,21, é a NUTS III que apresenta a maior 
concentração de actividades do sector, ao nível nacional, mas tem apenas o benefício 
de 6,5% do investimento elegível com incidência regional, constituindo-se como a 
quarta sub-região mais relevante, neste aspecto. 
 

5.16. Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal 

 
Tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis do Pólo de Competitividade e 
Tecnologia das Indústrias de Base Florestal, a maioria das NUTS III do país apresentam 
valores de quociente de localização superiores a 1. Apesar disto, uma boa parte dessas 
sub-regiões ficam de fora da participação na rede associativa do pólo, em que 3 das 5 
NUTS III que indiciam maiores níveis de concentração de actividades do sector, não 
contam com nenhum associado. Uma destas sub-regiões é o Pinhal Interior Sul, que 
corresponde precisamente à mais especializada do país, onde se verifica um QL de 
5,56. O Baixo Mondego, tendo um quociente de localização superior a 1, mas sem se 
destacar muito neste ponto em comparação com outras NUTS III mais relevante, acaba 
por ser a sub-região onde se centraliza a maioria do investimento na rede associativa, 
muito por causa de apenas 1 projecto com um valor de investimento elevadíssimo. 
Portanto, no global, conclui-se que o pólo apresenta um ajustamento territorial 
insuficiente, em termos da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-
regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 17 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 2,89 -0,46 -  -  1,11 

Cávado 1,80 0,00 -  -  0,69 

Ave 1,78 0,14 -  -  0,68 

Grande Porto 2,37 0,14 1,68 0,65 0,91 

Tâmega 1,76 -0,09 2,33 2,33 0,68 

Entre Douro e Vouga 10,60 -1,72 5,85 0,24 4,06 

Douro 2,24 -0,12 0,05 0,00 0,86 

Alto Trás-os-Montes 2,58 -0,40 -  -  0,99 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Centro 

Baixo Vouga 2,89 -0,04 0,26 0,00 1,11 

Baixo Mondego 3,48 -0,52 89,21 88,99 1,33 

Pinhal Litoral 2,99 -0,26 -  -  1,14 

Pinhal Interior Norte 5,10 -0,10 -  -  1,96 

Dão-Lafões 5,36 -0,26 0,57 0,57 2,05 

Pinhal Interior Sul 14,51 0,98 -  -  5,56 

Serra da Estrela 2,19 0,08 -  -  0,84 

Beira Interior Norte 2,95 -0,43 -  -  1,13 

Beira Interior Sul 4,98 -0,43 -  -  1,91 

Cova da Beira 2,20 0,23 -  -  0,84 

Oeste 1,73 -0,30 -  -  0,66 

Médio Tejo 5,34 -0,68 -  -  2,05 

Lisboa 
Grande Lisboa 1,70 -0,30 -  -  0,65 

Península de Setúbal 2,81 0,27 -  -  1,07 

Alentejo 

Alentejo Litoral 5,77 -0,36 -  -  2,21 

Alto Alentejo 3,49 -0,33 -  -  1,34 

Alentejo Central 3,67 -0,14 0,01 0,01 1,41 

Baixo Alentejo 1,95 -0,25 -  -  0,75 

Lezíria do Tejo 2,99 0,58 0,03 0,00 1,14 

Algarve Algarve 1,49 -0,39 -  -  0,57 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), regista-se que 
as empresas do pólo representam apenas 0,1% do número de empresas, o que reflecte 
uma pouca capacidade de abrangência da rede de associados, mesmo não havendo 
dados para a percentagem de trabalhadores e de volume de negócios. 
 
Em relação ao já mencionado Pinhal Interior Sul, a propósito da sua não participação 
no pólo e importância para o sector, saliente-se que esta NUTS III constitui-se não só 
como a sub-região que apresenta o maior crescimento do sector ao nível nacional, ao 
avaliar pelos dados relativos à diferença de percentagem de pessoal ao serviço das 
empresas, entre 2006 e 2012, como também vai contra a tendência global do país de 
decréscimo em relação a esse indicador. Desta forma, o Pinhal Interior Sul apresenta 
uma especial capacidade de auto-reforço do sector, que não conseguiu ser 
aproveitada pela capacidade abrangência da EEC, tendo em vista a formação de uma 
rede eventualmente mais robusta e relevante. 
 
As associações empresariais assumem um papel com uma certa preponderância para a 
dinamização, em termos de projectos e investimento, da rede associativa do pólo. Esta 
importância acaba por não ser reflectida no valor correspondente à parcela de 
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investimento elegível (12,0% do total de investimento na rede associativa é destinado 
a associações empresariais), por causa de 1 projecto em particular promovido por uma 
empresa que, assumindo valores de investimento exorbitantes, monopoliza a 
dimensão da parcela de investimento total no pólo. Este é um projecto promovido – 
sendo a única operação da entidade e fazendo dela o actor que beneficia da maior 
parcela de investimento em toda a rede associativa – pela Celulose Beira Industrial 
(Celbi), da Figueira da Foz, no âmbito do SI Inovação, e, consistindo num aumento da 
produção da empresa, regista um investimento elegível equivalente a quase metade 
de todo o investimento na base associativa, com uma parcela de 45,2% do 
investimento elegível total, e a 89,0% do investimento com incidência regional. Isto faz 
do Baixo Mondego a NUTS III que regista o maior valor de investimento elegível, onde 
se verifica 89,2% do investimento com incidência regional. 
 
O Entre Douro e Vouga, com um QL de 4,06 – o segundo maior do país –, é a NUTS III 
que apresenta a segunda maior parcela de investimento na rede associativa, com 5,9% 
do investimento com incidência regional, quase todo destinado a operações fora dos 
Sistemas de Incentivos às Empresas. Do grupo de 8 projectos desta parcela, o 
destaque, em termos de investimento, vai quase todo para uma operação da 
Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR), com sede em Santa Maria da Feira, que é, 
para além disto, um projecto âncora do pólo. Trata-se de um projecto de Apoio a 
Acções Colectivas, designado de InterCork – Promoção Internacional da Cortiça e que 
consiste na promoção da fileira e dos seus produtos ao nível nacional e internacional e 
no apoio à penetração sustentada das empresas da fileira num conjunto de mercados-
alvo seleccionados. 
 
O Tâmega, com um quociente de localização inferior a 1, é a sub-região que regista a 
terceira maior participação em termos de investimento em operações na rede 
associativa, com 2,3% do investimento elegível com incidência regional, o que se deve 
a 3 projectos da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal 
(AIMMP), apoiados pelo SI Qualificação de PME. 
 

5.17. Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Refinação, 

Petroquímica e Química Industrial 

 
Os investimentos na rede associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia das 
Indústrias de Refinação, Petroquímica e Química Industrial incidem em 4 NUTS III, 
todas com valores de quociente de localização superiores a 1. Apesar disto, a sub-
região que indicia a maior concentração de sectores de actividade enquadráveis, o 
Cávado, com 3,3% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 1,86, não conta com 
nenhum associado do pólo. Ainda assim, no global, conclui-se que o pólo tem um 
ajustamento territorial suficiente, em termos da relação entre a incidência da rede 
associativa e as sub-regiões com maiores concentrações espaciais dos sectores 
enquadráveis. 
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Quadro 18 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Refinação, Petroquímica e 
Química Industrial 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 1,59 0,07 -  -  0,90 

Cávado 3,29 0,34 -  -  1,86 

Ave 1,01 -0,16 -  -  0,57 

Grande Porto 2,41 0,16 2,94 0,00 1,36 

Tâmega 0,59 0,22 -  -  0,33 

Entre Douro e Vouga 1,37 0,51 -  -  0,78 

Douro 0,49 0,04 -  -  0,28 

Alto Trás-os-Montes 1,12 0,41 -  -  0,64 

Centro 

Baixo Vouga 3,03 0,36 80,94 80,53 1,71 

Baixo Mondego 2,03 0,43 0,43 0,00 1,15 

Pinhal Litoral 1,38 0,15 -  -  0,78 

Pinhal Interior Norte 0,78 0,11 -  -  0,44 

Dão-Lafões 1,58 0,22 -  -  0,90 

Pinhal Interior Sul 1,86 0,64 -  -  1,06 

Serra da Estrela 0,14 0,05 -  -  0,08 

Beira Interior Norte 0,59 0,08 -  -  0,33 

Beira Interior Sul 0,37 0,01 -  -  0,21 

Cova da Beira 1,60 0,65 -  -  0,91 

Oeste 1,53 0,03 -  -  0,86 

Médio Tejo 1,09 0,05 -  -  0,62 

Lisboa 
Grande Lisboa 1,78 -0,05 -  -  1,01 

Península de Setúbal 2,76 0,21 -  -  1,56 

Alentejo 

Alentejo Litoral 2,50 0,02 15,69 15,69 1,42 

Alto Alentejo 1,10 0,43 -  -  0,62 

Alentejo Central 0,61 0,16 -  -  0,35 

Baixo Alentejo 0,75 0,17 -  -  0,43 

Lezíria do Tejo 1,56 0,44 -  -  0,88 

Algarve Algarve 0,96 0,32 -  -  0,54 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam apenas 0,4% dos trabalhadores e representam 0,2% 
do número de empresas, mas, por outro lado, registam o elevado valor de 44,2% do 
volume de negócios. Isto reflecte uma abrangência muito limitada em termos de 
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número de empresas (o que se manifesta também no reduzido número de associados 
[25]), mas revela capacidade de inclusão de empresas líderes. 
 
A NUTS III mais relevante, em termos de investimento em operações, para a rede 
associativa é o Baixo Vouga, que, sendo a sub-região do pólo com a maior 
concentração do sector (e a segunda maior de todo o país), com 3,0% do pessoal ao 
serviço das empresas e um QL de 1,71, apresenta 80,9% da parcela de investimento 
elegível com incidência regional. Do grupo de 8 projectos contabilizados para esta 
NUTS III, verifica-se que o elevado investimento que aqui incide deve-se a 3 projectos 
com desenvolvimento no âmbito dos Sistemas de Incentivos às Empresas, 
pertencentes mais especificamente ao SI Inovação. Um destes projectos é o mais caro 
de todos os considerados para o pólo, beneficiando de 44,0% do investimento com 
incidência regional, tendo sido promovido pela empresa CUF – Químicos Industriais e 
consistindo na expansão da matéria-prima da fileira de poliuteranos de Estarreja. Esta 
entidade associada é, assim, contando com a promoção de mais 1 projecto, o actor 
que beneficia da maior parcela de investimento na rede associativa, com 43,7% do 
investimento elegível no total do pólo. 
 
O Alentejo Litoral, com um QL de 1,42, é a NUTS III com a segunda maior parcela de 
investimento, o que se deve a apenas 1 projecto apoiado SI Inovação, que corresponde 
a 15,7% do investimento elegível com incidência regional. Trata-se de uma operação 
da empresa Sociedade Portuguesa do Ar Líquido – Arlíquido, que envolve a ASU (Air 
Separation Unit) de Sines. 
 
O Grande Porto é também uma sub-região que beneficia de algum investimento em 
operações na rede associativa, contando com 2,9% do investimento elegível com 
incidência regional. Esta parcela deve-se sobretudo a um elevado número de projectos 
de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico e a 1 de Apoio a Infra-
estruturas Científicas e Tecnológicas, todos promovidos pela Universidade do Porto. 
 

5.18. Pólo de Competitividade e Tecnologia do Turismo 

 
A rede associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia do Turismo tem uma 
composição distinta relativamente aos outros pólos e clusters, integrando 
maioritariamente entidades regionais da área do turismo, dispersas por todo o 
território nacional, e não incluindo nenhuma empresa. Quase metade de todas as 
NUTS III do país apresenta valores de quociente de localização superiores a 1, estando 
a maioria delas localizadas no sul do território, mais particularmente no Alentejo e 
Algarve. Esta última é a sub-região mais importante para o sector mas, apesar de 
participar na rede associativa, não tem a incidência de uma parcela significante de 
investimento. Por outro lado, NUTS III onde os projectos mais relevantes da rede de 
associados estão direccionados, o Baixo Mondego, apresenta um quociente de 
localização inferior a 1. No global, não há uma grande relação entre o foco do 
investimento em projectos e as partes do território mais importantes para o sector, 
por isso, conclui-se que o pólo apresenta um ajustamento territorial insuficiente, em 
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termos da relação entre a incidência da rede associativa e as sub-regiões com maiores 
concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 19 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia do Turismo 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 7,77 0,67 2,67 0,00 1,02 

Cávado 5,54 0,47 -   - 0,73 

Ave 4,25 0,73 -   - 0,56 

Grande Porto 7,63 0,69 13,12 0,00 1,00 

Tâmega 4,32 0,50 -   - 0,56 

Entre Douro e Vouga 3,62 0,33 -   - 0,47 

Douro 7,77 -0,52 -   - 1,02 

Alto Trás-os-Montes 10,06 -0,25 -   - 1,32 

Centro 

Baixo Vouga 5,70 0,14 4,98 0,00 0,75 

Baixo Mondego 7,00 -0,07 53,53 0,00 0,92 

Pinhal Litoral 5,24 0,34 -   - 0,69 

Pinhal Interior Norte 6,35 0,48 -   - 0,83 

Dão-Lafões 7,28 0,27 -   - 0,95 

Pinhal Interior Sul 7,43 0,61 -   - 0,97 

Serra da Estrela 9,68 2,11 -   - 1,27 

Beira Interior Norte 8,72 -0,90 -   - 1,14 

Beira Interior Sul 8,81 0,17 -   - 1,15 

Cova da Beira 7,38 -0,79 -   - 0,97 

Oeste 6,93 0,76 -   - 0,91 

Médio Tejo 7,98 0,63 -   - 1,04 

Lisboa 
Grande Lisboa 7,59 0,11 16,04 0,00 0,99 

Península de Setúbal 7,71 0,80 -   - 1,01 

Alentejo 

Alentejo Litoral 11,54 1,22 0,65 0,65 1,51 

Alto Alentejo 9,16 -0,38 -   - 1,20 

Alentejo Central 8,70 0,68 1,54 0,00 1,14 

Baixo Alentejo 7,93 -0,56 6,40 0,00 1,04 

Lezíria do Tejo 6,00 0,24 0,73 0,00 0,79 

Algarve Algarve 24,13 2,04 0,34 0,00 3,16 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

O Baixo Mondego destaca-se como a sub-região que beneficia da maior parcela de 
investimento, com 53,5% do investimento elegível com incidência regional, destinada 
a um grupo de 6 projectos promovidos pela entidade pública Turismo de Portugal, I.P., 
sendo 1 deles com realização no âmbito do Apoio à Modernização Administrativa e os 
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restantes relativos ao Apoio a Acções Colectivas. Um destes projectos é mesmo o mais 
caro de todos os considerados para o pólo, sendo um projecto âncora, tendo a 
designação de Campanha Internacional de Imagem de Portugal e apresentando um 
investimento elegível equivalente a 24,3% do investimento com incidência regional. 
Esta operação visa promover a imagem de Portugal enquanto destino turístico e das 
marcas regionais, para fazer do país uma prioridade para os consumidores, 
pretendendo-se criar um ambiente mais favorável à realização de negócio por parte 
das empresas nacionais do sector do turismo. 
 
O Turismo de Portugal, I.P., com sede em Lisboa (Grande Lisboa), constitui-se também 
como a entidade associada que regista o maior nível de investimento elegível, com 
72,9% do investimento total na rede associativa, correspondente a um grupo de 13 
projectos de incidência regional nas NUTS III da Grande Lisboa, Baixo Mondego e 
Grande Porto, havendo também 1 de cariz multiregional. É de referir também que esta 
entidade é promotora de todos os projectos âncora do pólo. No mesmo sentido, a 
Grande Lisboa, por causa do Turismo de Portugal, I.P., é a NUTS III que regista a 
segunda maior parcela de investimento elegível, com 16,0% de investimento com 
incidência regional, correspondente a um conjunto de 5 operações da tipologia de 
Apoio à Modernização Administrativa. 
 
O Grande Porto, com 13,1% de investimento elegível com incidência regional, e o 
Baixo Alentejo, com 6,4%, são as outras duas sub-regiões com parcelas algo 
significativas de investimento na rede associativa. 
 
O Algarve, apresentando 24,1% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 3,16, é 
a sub-região que evidencia a maior concentração de sectores de actividade 
enquadráveis do pólo, tendo participado no investimento na rede associativa, ainda 
que com valores pouco relevantes. Assim, sendo esta a sub-região do país 
intrinsecamente mais especializada no sector, pode-se considerar, de uma certa 
forma, que faz sentido que o investimento na rede associativa tenha sido direccionado 
para outras NUTS III mais necessitadas de dinamização, o que se explica também pela 
capacidade de auto-reforço do Algarve reflectida no crescimento positivo da 
percentagem de pessoal ao serviço das empresas, entre 2006 e 2012. Esta NUTS III só 
não tem o maior aumento em relação a esse indicador – em que o global do país 
regista uma tendência positiva –, por causa do caso da Serra da Estrela que, não 
participando no pólo e evidenciando também capacidade de auto-reforço, regista o 
maior aumento do país com um crescimento de 2,1% de pessoal ao serviço das 
empresas. Refira-se também o facto de o Algarve ter limitações em termos de acesso a 
fundos comunitários, embora se verifique, por outro lado, que, apesar de Lisboa 
também ter limitações do mesmo tipo, isto não impede que esta NUTS III beneficie de 
uma parcela de investimento muito superior àquela que é direccionada para o Algarve. 
 

5.19. Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling 

 
A rede associativa do Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling 
concentra-se essencialmente na maioria das sub-regiões do país com quocientes de 
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localização do pessoal ao serviço das empresas do sector superiores a 1. Esta 
concentração é acentuada na NUTS III claramente mais especializada, o Pinhal Litoral, 
que é onde incide a grande maioria do investimento na rede associativa. De resto, 
refira-se que das 9 sub-regiões com valores de quociente de localização superiores a 1, 
5 participam no pólo. Assim, muito por causa do foco da EEC na sub-região 
destacadamente mais especializada, conclui-se que o pólo tem um ajustamento 
territorial bom, em termos da relação entre a incidência da rede associativa e as partes 
do território com maiores concentrações espaciais dos sectores enquadráveis. 
 

Quadro 20 – Dados, por NUTS III, relativos ao pessoal ao serviço das empresas e quocientes de 
localização, tendo em conta os sectores de actividade enquadráveis, e ao investimento na rede 

associativa do Pólo de Competitividade e Engineering & Tooling 

NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Norte 

Minho-Lima 4,85 1,12 -  -  1,92 

Cávado 1,85 0,44 2,88 1,30 0,73 

Ave 3,40 0,74 -  -  1,35 

Grande Porto 3,01 0,36 5,99 0,00 1,19 

Tâmega 0,95 0,18 -  -  0,37 

Entre Douro e Vouga 4,89 0,12 5,46 5,46 1,94 

Douro 1,36 -0,03 -  -  0,54 

Alto Trás-os-Montes 1,65 -0,23 -  -  0,65 

Centro 

Baixo Vouga 6,39 0,87 2,72 0,38 2,53 

Baixo Mondego 2,76 -0,54 4,31 2,13 1,09 

Pinhal Litoral 9,85 1,03 70,56 67,17 3,90 

Pinhal Interior Norte 0,94 -0,02 -  -  0,37 

Dão-Lafões 1,48 0,02 -  -  0,59 

Pinhal Interior Sul 0,75 0,06 -  -  0,30 

Serra da Estrela 0,78 -0,02 -  -  0,31 

Beira Interior Norte 1,12 -0,23 -  -  0,44 

Beira Interior Sul 1,33 -0,10 -  -  0,52 

Cova da Beira 1,26 0,08 -  -  0,50 

Oeste 2,19 -0,02 8,07 7,76 0,87 

Médio Tejo 2,53 -0,38 -  -  1,00 

Lisboa 
Grande Lisboa 1,73 -0,51 -  -  0,68 

Península de Setúbal 2,69 -0,12 -  -  1,06 

Alentejo 

Alentejo Litoral 0,82 -0,04 -  -  0,32 

Alto Alentejo 0,99 0,05 -  -  0,39 

Alentejo Central 1,74 -0,27 -  -  0,69 

Baixo Alentejo 0,95 -0,04 -  -  0,37 

Lezíria do Tejo 1,78 0,21 -  -  0,70 
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NUTS II NUTS III 

Pessoal ao 
serviço 

das 
empresas 
(%) [2012] 

Diferença 
de pessoal 
ao serviço 

das 
empresas, 
entre 2006 
e 2012 (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (%) 

Investimento 
Elegível 

Aprovado para 
os Sistemas de 
Incentivos (%) 

Quociente 
de 

Localização 
(2012) 

Algarve Algarve 0,84 -0,33 -  -  0,33 

Fonte: INE (2006 e 2012), QREN (2007–2013) e cálculos próprios 

Segundo o Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013), considerando o 
total de empresas dos sectores de actividade enquadráveis (em 2010), observa-se que 
as empresas do pólo empregam 5,0% dos trabalhadores, representam 0,5% do número 
de empresas e registam 3,0% do volume de negócios. Portanto, em relação a estes três 
indicadores, o pólo apresenta resultados abaixo da média (em relação a todas as EEC). 
 
A concentração das actividades enquadráveis do pólo tem tido uma evolução negativa 
na maioria das NUTS III, o que se reflecte nos valores da diferença de pessoal ao 
serviço das empresas, entre 2006 e 2012, onde as maiores excepções são mesmo 
aquelas que correspondem às sub-regiões sectorialmente concentradas. 
 
Uma dessas NUTS III, o Pinhal Litoral, é a sub-região central para o sector e para o 
enfoque do pólo, com 9,9% de pessoal ao serviço das empresas e um QL de 3,90, 
contando com mais de metade dos associados da EEC e concentrando 70,6% do 
investimento com incidência regional, sendo quase todo realizado no âmbito do 
Sistema de Incentivos às Empresas, para um grupo variado de entidades associadas. 
Neste grupo de projectos, encontram-se 2 que fazem da sua entidade promotora a 
que mais beneficia de investimento em operações, de todas as consideradas para o 
pólo. Trata-se da empresa Gabinete Técnico e Controlo de Moldes de Fabricação 
(GECO), com localização em Leiria, tendo um benefício total de investimento 
correspondente a 9,0% do total da rede associativa. O mais caro desses projectos, e o 
mais caro de todos os promovidos por associados do pólo, é apoiado pelo SI Inovação, 
designa-se de Intec Geco e regista 11,7% do investimento com incidência regional. 
 
O Baixo Vouga, apresentando também níveis destacados de concentração do sector, 
com um QL de 2,53, localiza um número muito mais reduzido de associados, o que se 
reflecte na pouca relevância da sua parcela de investimento, que corresponde a 2,7% 
do investimento com incidência regional. Por outro lado, o Oeste, mesmo tendo um QL 
inferior a 1, acaba por ser a sub-região que regista o segundo maior investimento 
elegível total, com 8,1% do investimento com incidência regional. O Grande Porto e o 
Entre Douro e Vouga, ambas com valores de QL superiores a 1, são as outras NUTS III 
que apresentam valores minimamente significativos de investimento, em que a 
primeira conta com 6,0% do investimento com incidência regional, a beneficiar duas 
instituições de I&DT e assistência tecnológica, e a segunda com 5,5% de investimento, 
correspondendo todo ao âmbito dos Sistemas de Incentivos. 
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6. Discussão dos resultados relativos à implementação das Estratégias de 

Eficiência Colectiva – tipologia clusters – do QREN 

 

6.1. Ajustamento territorial e desempenho das redes associativas das EEC 

 
Como vimos no capítulo anterior, os 19 pólos e clusters apresentam, em termos 
daquilo que é o enfoque do investimento e a concentração espacial dos sectores de 
cada EEC, lógicas de ajustamento territorial distintas (quadro 21). Importa então 
perceber de que forma é que os níveis de ajustamento de cada EEC se relacionam com 
os respectivos desempenhos. Para se ter a noção desta relação, considerámos os 
resultados do Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013). Este estudo 
apresenta um sistema de notação referente a um grupo de indicadores que se 
repartem por diferentes dimensões de análise. As notas de cada indicador 
contextualizam-se e materializam-se de forma distinta em dois agrupamentos: um com 
um critério que considera a distinção de tipologia das EEC (pólo ou cluster) e outro 
com um critério que considera a intensidade tecnológica das fileiras. Note-se a 
propósito disto que a diferença das notas consoante os dois contextos, não é muito 
relevante; no global, os resultados reflectem um mesmo sentido. Para esta 
dissertação, e em especial, para este subcapítulo, demos uma atenção especial a uma 
dimensão de análise em particular, aquela que diz respeito à intensidade e 
abrangência do envolvimento da rede actores, bem como aos resultados globais, que 
se referem à média de todas as dimensões (já enunciadas no capítulo das questões 
metodológicas) (quadro 22). As conclusões do Estudo de Estudo de Avaliação dos 
Clusters (SPI e inno TSD, 2013) podem ter limitações, tendo em conta a 
multidimensionalidade da matéria sujeita a avaliação e da problematização teórica 
associada, em relação à qual o estudo não se preocupa em visar, mas não deixa de ser 
um objecto de análise que ecoa os desenvolvimentos da implementação da política de 
clusters em Portugal e cujos resultados podem ser moldados para o nosso próprio 
estudo sobre o mesmo tópico. 
 

Quadro 21 – Ajustamento territorial das EEC 

Ajustamento territorial Cluster 

Bom 

Agro-Industrial Ribatejo 

Vinhos 

Saúde 

TICE 

Engineering & Tooling 

Suficiente 

Economia do Mar 

Pedra Natural 

Habitat Sustentável 

Mobiliário 

Mobilidade 

Tecnologias de Produção 

Refinação 
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Ajustamento territorial Cluster 

Agro-Industrial Centro 

Insuficiente 

Turismo 

Energia 

Indústrias Criativas 

Moda 

Base Florestal 

Agro-industrial 

 
Em primeiro lugar, salientamos que o ajustamento territorial de cada EEC traduz-se na 
relação entre a incidência regional do investimento da política do QREN na respectiva 
rede associativa – o que por sua vez reflecte a geografia dos actores de um dado 
cluster – e a concentração espacial dos sectores de actividade enquadráveis. Desta 
forma, aquilo que se destaca é que, segundo os resultados do Estudo de Avaliação (SPI 
e inno TSD, 2013), os pólos e clusters menos ajustados registam desempenhos mais 
baixos, havendo também uma relação entre os mais ajustados e os melhores 
desempenhos. Quando falamos do grupo de EEC menos ajustadas, referimo-nos aos 
Pólos do Turismo, da Energia, da Moda, de Base Florestal e Agro-industrial e ao Cluster 
das Indústrias Criativas, sendo estas duas últimas as excepções do grupo, já que 
apresentam resultados de desempenho tendencialmente mais positivos. 
Relativamente aos pólos e clusters melhor ajustados, podemos identificar os Pólos da 
Saúde e Engineering & Tooling como fazendo parte deste grupo, sendo precisamente 
as duas EEC que registam os melhores níveis de desempenho – correspondem, aliás, às 
duas únicas que tiveram desempenhos globais considerados bons (pelo menos, no que 
respeita ao contexto da intensidade tecnológica); a maioria alcançou desempenhos 
suficientes ou insuficientes. As restantes EEC deste conjunto são o Pólo das TICE e os 
Clusters Agro-Industrial do Ribatejo e dos Vinhos; e têm todas resultados 
relativamente satisfatórios, quer seja no âmbito da dimensão da rede de actores ou no 
âmbito global dos resultados. Os outros pólos e clusters não mencionados, apresentam 
níveis de ajustamento territorial equilibrados e níveis de desempenho distintos entre 
si. 
 

Quadro 22 – Notas do Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno TSD, 2013) para as EEC, tendo em 
conta o critério que considera a distinção da tipologia (cluster ou pólo) e o que considera a distinção 

dos níveis de intensidade tecnológica, referentes à dimensão da “intensidade e abrangência do 
envolvimento de actores” e ao desempenho global (a média de todas as dimensões de análise) 

EEC 

Por distinção de tipologia Por distinção de int. tecnológica 

Intensidade e 
abrangência do 
envolvimento 

dos actores 

Desempenho 
Global 

Intensidade e 
abrangência do 
envolvimento 

dos actores 

Desempenho 
Global 

Agro-Industrial Centro 2,8 1,6 2,9 1,6 

Agro-Industrial Ribatejo 3,2 1,7 3,2 1,6 

Pedra Natural 1,7 2,2 1,7 2,1 

Mobiliário 1,2 1,3 2,1 1,6 

Indústrias Criativas 1,9 2,0 2,9 2,4 
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EEC 

Por distinção de tipologia Por distinção de int. tecnológica 

Intensidade e 
abrangência do 
envolvimento 

dos actores 

Desempenho 
Global 

Intensidade e 
abrangência do 
envolvimento 

dos actores 

Desempenho 
Global 

Economia do Mar 1,6 1,9 1,6 1,9 

Vinhos 3,0 1,9 3,0 1,8 

Habitat Sustentável 1,8 2,1 3,3 2,9 

TICE 1,4 2,0 1,8 2,7 

Tecnologias de Produção 2,6 2,4 3,0 2,8 

Agro-industrial 2,8 2,3 2,3 2,3 

Energia 1,5 1,9 1,7 2,0 

Moda 0,9 1,2 1,6 1,9 

Saúde 3,0 2,7 3,8 3,4 

Mobilidade 2,1 2,0 2,6 2,2 

Base Florestal 1,7 1,4 1,5 1,4 

Refinação 1,1 1,1 1,3 1,2 

Turismo 0,1 1,0 0,1 1,1 

Engineering & Tooling 2,8 2,7 3,3 3,0 

Fonte: SPI e inno TSD (2013) 

Cruzando a vertente do ajustamento territorial com a do desempenho dos pólos e 
clusters, surgem quatro categorias relativas a diferentes cenários que contextualizam 
cada EEC (quadro 23): clusters com desempenho e ajustamento territorial 
bons/satisfatórios; clusters com desempenho bom/satisfatório e ajustamento 
territorial insuficiente; clusters com desempenho insuficiente e ajustamento territorial 
bom/satisfatório; e clusters com desempenho e ajustamento territorial insuficientes. 
 
Quadro 23 – Cruzamento entre a qualidade do ajustamento territorial e a dos resultados do Estudo de 

Avaliação (SPI e inno TSD,2013) relativos ao desempenho global das EEC 

  Desempenho global 

  Bom/suficiente Insuficiente 

Ajustamento 
territorial 

Bom/suficiente 

 Saúde 

 Engineering & Tooling 

 TICE 

 Tecnologias de Produção 

 Habitat Sustentável 

 Mobilidade 

 Pedra Natural 

 Agro-Industrial Ribatejo 

 Vinhos 

 Refinação 

 Mar 

 Mobiliário 

 Agro-Industrial Centro 

Insuficiente 

 Agro-industrial 

 Indústrias Criativas 
 

 Turismo 

 Moda 

 Base Florestal 

 Energia 

 
Falando das EEC com bons desempenhos e bem ajustadas, o grande destaque vai, 
como já foi referido, para os Pólos da Saúde e Engineering & Tooling – os dois clusters 
com melhores resultados, segundo o Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013). O 
primeiro obteve um resultado de 2,7 no agrupamento que considera a tipologia das 
EEC e de 3,4 no agrupamento relativo à intensidade tecnológica das fileiras; e o 
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segundo teve resultados de 2,7 e 3,0, respectivamente. Refira-se também, no que 
concerne à boa aderência territorial do investimento, que a do Pólo da Saúde se 
manifesta num contexto em que há poucas sub-regiões do país que se destacam, e 
nenhuma de forma intensa, pela concentração dos sectores desta EEC; enquanto o 
Pólo Engineering & Tooling abrange sectores com uma presença mais sentida ao longo 
do território nacional, onde a NUTS III que se realça mais (Pinhal Litoral) corresponde, 
em conformidade com esta evidência, àquela que é alvo da maior parte do 
investimento destinado a esta EEC. Em relação aos bons resultados apresentados na 
dimensão particular da rede de actores, o Pólo da Saúde destaca-se nos indicadores de 
percentagem de trabalhadores e volume de negócios das empresas associadas, no 
total das empresas dos sectores de actividade enquadráveis, tendo também valores de 
entidades associadas promotoras ou co-promotoras de projectos âncora e 
complementares acima da média; e o Pólo Engineering & Tooling, apesar de não ter 
uma grande relevância em termos de abrangência de trabalhadores e volume de 
negócios das suas empresas associadas, destaca-se fortemente nos valores de 
promoção ou co-promoção de projectos âncora, por parte de entidades associadas, 
onde o indicador de associados promotores/co-promotores de projectos âncora 
corresponde mesmo ao valor de 96,2%, o mais elevado de todas as EEC. 
 
O Cluster Agro-Industrial do Ribatejo e o Cluster dos Vinhos são EEC de uma 
delimitação regional particularmente delimitada, o que facilita os bons níveis de 
ajustamento territorial que verificam. Considerando isto, estes dois clusters podem ser 
incluídos na categoria de clusters com desempenho e ajustamento territorial 
bons/satisfatórios, mas só se for considerada a dimensão relativa à rede de actores, 
onde se verificam resultados muito positivos – o Cluster Agro-Industrial do Ribatejo é 
mesmo a EEC que tem uma melhor classificação neste âmbito, no agrupamento que 
distingue a tipologia das EEC. Já no que diz respeito ao desempenho global, ambos têm 
resultados considerados insuficientes, podendo, tendo em conta esta vertente, ser 
incluídos na categoria de clusters com desempenho insuficiente e ajustamento 
territorial bom/satisfatório. Por outro lado, o Pólo das TICE constitui-se como um caso 
oposto, uma vez que apesar de apresentar níveis de ajustamento territorial 
satisfatórios, em que as poucas sub-regiões do país importantes para os seus sectores 
são alvo de investimento em projectos, e um desempenho global satisfatório, tem 
resultados mais insuficientes em relação à dimensão da rede de actores, o que se 
reflecte, em grande parte, nos indicadores referentes à promoção/co-promoção de 
projectos âncora e complementares por parte de associados, com resultados 
correspondentes abaixo da média. 
 
Continuando a olhar para a categoria de clusters com desempenho e ajustamento 
territorial bons/satisfatórios, podemos considerar a inclusão de outros que 
apresentam uma aderência territorial satisfatória, mas não tão acentuada como a 
verificada nos referidos anteriormente. São estas EEC o Pólo das Tecnologias de 
Produção e o da Mobilidade, o Cluster do Habitat Sustentável, havendo ainda espaço 
para os casos do Cluster Agro-Industrial do Centro, que, tal como os Clusters do 
Ribatejo e dos Vinhos, tem resultados positivos na dimensão específica da rede de 
actores e insuficientes no global, e o Pólo da Pedra Natural, que, tal como o Pólo das 
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TICE, tem um desempenho global suficiente e um desempenho específico da 
abrangência e intensidade da rede de actores insuficiente. 
 
No que diz respeito aos casos de EEC com desempenho positivo e ajustamento 
territorial baixo, surgem os casos do Pólo Agro-Industrial e do Cluster das Indústrias 
Criativas do Norte. Em relação ao primeiro, podemos verificar, por um lado, uma falta 
de ajustamento territorial que se deve ao facto de boa parte das sub-regiões com uma 
concentração espacial significativa das actividades do sector já estar coberta pelos 
outros dois clusters agro-industriais6, de incidência mais regional, e, por outro, 
resultados satisfatórios relativos à composição da sua rede de actores que se devem 
principalmente aos níveis de envolvimento acima da média das entidades associadas 
na promoção ou co-promoção de projectos âncora e complementares, bem como nos 
que se referem ao desempenho global. No segundo caso, regista-se um fraco 
ajustamento territorial, tendo o cluster um cariz de aposta estratégica regional no 
respectivo sector, numa parte do território nacional em que esse sector não é 
relevante (excepto na sub-região do Grande Porto), e onde essa aposta aparenta ter 
sido positiva, pelo menos tendo em conta os resultados positivos do Estudo de 
Avaliação, relativos ao desempenho global da EEC. 
 
Na categoria de clusters com desempenho insuficiente e bom ajustamento territorial, 
podemos considerar os já referidos casos dos Clusters Agro-Industrial do Ribatejo e dos 
Vinhos, por terem desempenhos globais insuficientes, e do Pólo das TICE, mas apenas 
em relação à dimensão particular da composição da rede de actores.  
 
No que diz respeito às EEC desta categoria, com níveis de aderência territorial 
suficientes, mas menos acentuados do que as EEC mais ajustadas, destaca-se o Pólo da 
Refinação, que é aquela que apresenta os segundos piores resultados do todos os 
pólos e clusters, tanto em termos de composição da rede de actores, como em relação 
ao desempenho global. De tal forma que, no que se refere aos indicadores da rede de 
actores, esta é a única EEC que não regista a promoção/co-promoção de projectos 
âncora e complementares, por parte das entidades associadas. O Cluster da Economia 
do Mar é também uma EEC com um ajustamento territorial suficiente que apresenta 
resultados insuficientes nos dois âmbitos. Em relação à intensidade e abrangência da 
rede de actores, este cluster até tem indicadores com resultados acima da média, 
sendo estes os relativos à proporção de trabalhadores das empresas associadas no 
total dos seus sectores e aos níveis de entidades associadas promotoras/co-
promotoras de projectos âncora, mas, por outro lado, tem outros que se destacam por 
terem valores mais fracos, como os relativos à proporção de empresas associadas e de 
volume de negócios no total das empresas dos sectores enquadráveis, e aos níveis de 
entidades associadas promotoras/co-promotoras de projectos complementares. Para 
além destas EEC, o Cluster do Mobiliário também se inclui no grupo, tendo resultados 
insuficientes tanto em relação à vertente específica como no que diz respeito aos 
resultados globais. De resto, inclui-se igualmente o já referido Cluster Agro-Industrial 

                                                           
6
 Na Avaliação Global da Implementação do QREN (IESE e Quaternaire Portugal, 2010), considera-se que 

existem alguns défices de integração entre iniciativas, sendo necessária a promoção de uma melhor 
articulação entre o Pólo Agro-Industrial (cuja afirmação nacional deveria ser reforçada) e os Clusters do 
Centro e do Ribatejo. 
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do Centro, com um desempenho global insuficiente, mesmo tendo resultados 
satisfatórios relativos à dimensão da abrangência e envolvimento da rede de actores. 
Com o também já referido Cluster da Pedra Natural, sucede o inverso. 
 
Relativamente à categoria mais negativa – mau ajustamento territorial e mau 
desempenho – surgem apenas EEC inseridas na tipologia de pólo. Isto é, em parte, 
reflexo das lógicas territoriais definidas para as duas tipologias – os pólos com um 
alcance mais abrangente e os clusters mais propícios a delimitações regionais. Deste 
modo, as EEC que se destacam nesta categoria são os Pólos da Moda, de Base Florestal 
e, principalmente, do Turismo. Este último é mesmo a EEC que apresenta piores 
resultados, tanto referentes à dimensão da rede de actores, como ao desempenho 
global. Assim, os baixo níveis de ajustamento deste pólo explicam-se pela existência de 
uma parcela insignificante de investimento elegível direccionado ao Algarve, que é a 
sub-região do país com a maior concentração de actividades do sector – o que se 
percebe pelas limitações da NUTS II do Algarve em beneficiar de apoios comunitários, 
eventual capacidade de auto-reforço da sub-região e necessidade de dinamizar o 
restante território nacional –, e o seu fraco desempenho relaciona-se, no que se refere 
aos indicadores relativos à composição da rede associativa, com o facto de não contar 
com nenhuma empresa e de registar um fraco envolvimento das entidades associadas 
na promoção ou co-promoção de projectos âncora e complementares da EEC. O Pólo 
de Base Florestal tem um baixo ajustamento territorial muito por causa da falta de 
investimento em projectos na sub-região claramente mais destacada (Pinhal Interior 
Sul) em termos de concentração dos sectores enquadráveis. Os seus resultados de 
desempenho são insuficientes (rede de actores e desempenho global), mas apesar 
disto, no que diz respeito ao comportamento da rede de associados, apresenta um 
indicador bem acima da média – a percentagem de entidades associadas 
promotoras/co-promotoras de projectos âncora. Relativamente ao Pólo da Moda, 
regista-se que mais de ¾ do investimento elegível incide no Grande Porto – que é uma 
sub-região em que o QL dos sectores de actividade considerados é inferior a 1, mas 
onde a aposta política nesta actividade é indiscutível –, e observa-se, relativamente 
aos indicadores referentes à dimensão de análise da rede de actores, uma 
percentagem muito baixa de empresas associadas no total de empresas dos sectores 
de actividade e uma relevância pouco significativa da participação de associados na 
promoção ou co-promoção de projectos âncora e complementares da EEC. Desta 
forma, o Pólo da Moda é um cluster pouco ajustado e com resultados insuficientes 
(rede de actores e desempenho global). Para além destes três pólos, podemos referir 
também o Pólo da Energia, que apresenta valores insuficientes relativos à composição 
da rede de actores, com um fraco número de trabalhadores das empresas associadas 
no total das empresas dos sectores enquadráveis e uma envolvência dos associados 
abaixo da média na promoção ou co-promoção de projectos âncora e 
complementares, e um desempenho global insuficiente; embora neste caso isto só 
ocorra no contexto das classificações feitas em termos de tipologia de EEC, uma vez 
que, para os critérios de intensidade tecnológica, o pólo alcança um resultado 
ligeiramente superior, mas o suficiente para já ser considerado positivo. 
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6.2. Centralização/descentralização do investimento em projectos nas redes 

associativas das EEC e importância de determinados actores 

 
Os incentivos do QREN têm como alvo um elevado número de beneficiários e 
apresentam uma grande dispersão de capacidades relevantes entre as agências 
públicas que são responsáveis pelo desenho, implementação e monitorização das 
políticas (Mamede e Areosa, 2012). Para Mamede e Areosa (2012), o nível de 
intensidade desses dois aspectos ajuda a determinar os diferentes riscos de captação 
de recursos públicos por interesses privados e os graus de escrutínio provenientes de 
ambas as fontes a que distintas formas de políticas públicas estão sujeitas. Para casos 
como o do QREN, com níveis elevados relativos aos dois aspectos e, por conseguinte, 
onde se verifica um considerável escrutínio à política, os mesmos autores sugerem 
soluções institucionais para a redução dos riscos de captação de recursos públicos por 
interesses especiais como a explicação genérica das prioridades da política pública, a 
envolvência de diferentes agências públicas relevantes para os processos de 
desenvolvimento da política e a publicação dos destinatários, quantias de apoio e 
critérios adoptados. 
 

 
Fonte: SPI e inno TDS (2013) 

Figura 3 – Correlação dos trabalhadores das empresas associadas no total das empresas dos sectores 
de actividade enquadráveis (%) e do volume de negócios das empresas associadas, no total das 

empresas dos sectores de actividade (%), tendo em conta 16 Pólos e Clusters (2010) 

A figura 3 (onde faltam 3 EEC, por falta de dados) reflecte a relação entre dois 
indicadores da dimensão de análise do Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) 
relativa à intensidade e abrangência do envolvimento dos actores. Assim, podemos 
observar que há uma disparidade entre as formas como as EEC equilibram os níveis de 
trabalhadores e os valores de volume de negócios das empresas associadas. Deste 
modo, o registo de EEC que têm elevados valores de volume de negócios das empresas 
associadas e baixos níveis de trabalhadores, reflecte a existência de uma rede que 
inclui um número significativo de empresas líderes e abrange poucas empresas de 
menor dimensão, demonstrando que os níveis de centralização elevados têm tradução 
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na formatação da política. Neste sentido, o investimento beneficiado pelos associados 
incide tendencialmente nessas empresas líderes. Em consonância com isto, o Pólo da 
Energia e o Pólo da Refinação, sendo, das EEC que aparecem na figura 3, as duas que 
claramente se destacam por desequilibrarem elevados valores de volume de negócios, 
com baixos valores de trabalhadores (contribuindo para isto também, o facto de 
ambas terem um número reduzido de associados), são também, como já vimos 
anteriormente, pólos que obtiveram resultados de desempenho insuficientes, segundo 
o Estudo de Avaliação. Aliás, para acentuar esta tendência, podemos ver na figura 4 
que estas EEC apresentam, conjuntamente com os Pólos de Base Florestal e do 
Turismo (também estes com desempenhos insuficientes), níveis de centralização de 
investimento elevadíssimos, com valores de investimento elegível beneficiado pelos 5 
principais associados superiores a 97%. 
 
Há portanto uma relação evidente entre a centralização/descentralização do 
investimento elegível para o desenvolvimento de projectos e o desempenho dos pólos 
e clusters. Os que têm o investimento mais disperso pela rede associativa apresentam 
tendencialmente melhores desempenhos. Assim, é importante que envolvimento das 
grandes empresas nos Pólos da Energia, de Base Florestal e da Refinação se clarifique 
para uma correcta avaliação do potencial de cooperação interempresarial (IESE e 
Quaternaire Portugal, 2010). Tendo em conta as quatro categorias que resultam do 
cruzamento entre o ajustamento territorial e o desempenho das EEC, conclui-se 
claramente que a categoria de clusters com desempenho e ajustamento territorial 
bons/satisfatórios tem EEC com onde o investimento incide de forma mais 
descentralizado, ao passo que a categoria de clusters com desempenho e ajustamento 
territorial insuficientes inclui precisamente os pólos que têm as maiores concentrações 
de investimento em poucos associados. 
 

 
Fonte: QREN (2007-2013) 

Figura 4 – Centralização/descentralização do investimento da política do QREN nos associados das EEC 

É de referir o caso particular do Cluster das Indústria Criativas, onde, de todos os 
associados da sua rede associativa, o que mais beneficia de investimentos do QREN, é 
a empresa Unicer Bebidas, com 38,9% do investimento elegível total com incidência 
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nos associados da rede, sendo este valor não correspondente a projectos que 
dinamizem os sectores do cluster. Se, por um lado, a maioria destes projectos está 
associada à fabricação de cerveja, por outro, é importante mencionar que a ligação da 
empresa com as indústrias criativas relaciona-se com a promoção destas actividades 
manifestada em iniciativas como o Laboratório Criativo, onde se promovem 
intervenções criativas interdisciplinares, e a parceria com a Fundação Serralves (outro 
associado do cluster) no Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves, 
que se apresenta com o objectivo de unir o mundo empresarial à comunidade 
criativa7. Estas duas iniciativas estão associadas à Super Bock, o que se configura 
também numa questão de marketing para a empresa, reflectida na intenção de ligar a 
marca de cerveja à criatividade. Assim, o peso dos investimentos da política do QREN 
na Unicer Bebidas não parece ser sinónimo de uma dinamização equivalente das 
actividades centrais do Cluster das Indústria Criativas. 
 

Fonte: QREN (2007-2013) 

Figura 5 – % do investimento dirigido a cada rede associativa das EEC, no total dos apoios do QREN 

Apesar da tendência de descentralização do investimento nas EEC com melhores 
desempenhos, importa sublinhar que se encerram lógicas distintas de 
centralização/descentralização de investimento em clusters de maior sucesso. Tendo 
em conta os dois pólos com melhor desempenho, temos o Pólo Engineering & Tooling, 
que é a EEC que descentraliza mais investimento (considerando a centralização nos 5 
principais associados e nos restantes, como se pode ver na figura 4), e, por outro lado, 
o Pólo da Saúde, cujos níveis de centralização são muito mais acentuados, uma vez que 
apenas uma empresa (Bial – Portela & Ca.) beneficia de 43,31% do investimento 
elegível total direccionado para a rede associativa. Para este caso, interessa observar 
(figura 5) que o conjunto de associados do Pólo da Saúde é, das redes de todas as EEC, 
o que beneficia do maior valor total de investimento (mais do triplo do beneficiado 
pelos associados do Pólo Engineering & Tooling, por exemplo), podendo-se assim 
considerar a hipótese de a empresa dos 43,31% configurar um caso de sucesso de 
apropriação de recursos públicos por parte de uma empresa privada e havendo espaço 
                                                           
7
 Site da Unicer Bebidas: http://www.unicer.pt 
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para que a dinamização da política beneficie de forma abrangente as restantes 
entidades associadas. 
 
No que diz respeito à importância de líderes na rede de um cluster, Rosenfeld (2002) 
afirma que para construir e sustentar um cluster é importante haver um grupo de 
empresas inovadoras que estão dispostas a trabalhar com uma visão colectiva da 
indústria, e Raines (2000) considera que o desenvolvimento pode ser mais fácil onde 
há fortes actores locais que se podem constituir como alvos da política, embora as 
grandes empresas não sejam essenciais em todos os clusters. A juntar a isto, é 
consensual que os clusters devem conseguir abranger um número significativo de 
PME, havendo portanto uma dialéctica entre a importância da existência de líderes e 
de PME. Assim, a importância da presença de empresas líderes materializa-se na 
ocorrência de processos de colaboração com outras empresas; se, em vez disso, os 
líderes centralizarem o investimento, as vantagens associadas aos clusters ficam sem 
efeito. Em relação às PME, podemos referir as vantagens de participação num cluster 
apontadas por Navickas e Malakauskaite (2009), que incluem o benefício de infra-
estruturas especializadas, maiores possibilidades em novos mercados, mão-de-obra 
qualificada, capacidade de responder às necessidades dos clientes e redução de custos 
em operações de manufactura, havendo também condições para o aumento de 
produtividade, a inovação e a criação de novos negócios. Noutro sentido, é também de 
ressalvar que autores como Karaev et al. (2007) afirmam que é necessário haver mais 
estudos que percebam a relação entre a participação num cluster e a competitividade 
das PME. Para além de a composição da rede de actores de algumas EEC ficar longe de 
cumprir os requisitos consensuais relativos à presença de líderes e PME, o Estudo de 
Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) conclui que, no geral, não só existem poucos projectos 
colaborativos entre as empresas, como se verificam ainda menos entre grandes 
empresas e PME. Acrescenta-se também que a maior parte das Entidades Gestoras 
não conseguiu atrair ainda os mais importantes actores económicos dos seus sectores. 
Esta vertente temática é portanto um reflexo da incipiência da política de clusters 
aplicada em Portugal e da falta de correspondência aos objectivos iniciais da política, 
tal como o Estudo de Avaliação conclui, o que se pode também perceber olhando para 
o documento do Observatório do QREN, de 2009, sobre as EEC, onde se diz que, em 
relação à consistência da rede de actores, é fundamental a presença de PME e grandes 
empresas. 
 
Apesar de a maioria das entidades que beneficia de investimento elegível 
corresponder a empresas, há outros tipos de entidades importantes para a 
dinamização de um cluster. Por exemplo, dois dos três associados que concentram a 
maior percentagem de investimento na respectiva EEC correspondem a uma entidade 
pública (no Pólo do Turismo) e a uma associação empresarial (no Cluster do 
Mobiliário). Este facto remete-nos para a importância dada, por quem teoriza sobre 
clusters, a actores como associações empresariais. Neste sentido, para Porter (1998b), 
tendo em conta a importância das externalidades e dos bens públicos que envolvem 
um cluster, as associações empresariais podem ser apropriadas, ao representarem os 
membros de um cluster, alcançando assim uma influência que os membros individuais 
não têm. Desta forma, as associações podem melhorar a competitividade de um 
cluster; institucionalizar ligações; identificar necessidades comuns, constrangimentos e 
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oportunidades; organizar feiras nacionais e internacionais; ou criar programas de 
treino em conjunto com instituições locais (Porter, 1998b). Apesar destas 
características apontadas por Porter (1998b) às associações, temos de referir que 
muitas delas, especialmente no que diz respeito à coordenação e representação dos 
membros de um cluster, estão presentes nas competências particulares das Entidades 
Gestoras de cada um dos pólos e clusters, havendo depois as associações empresariais 
propriamente ditas presentes na maioria das EEC. 
 
O Pólo da Moda e o Cluster do Mobiliário são as EEC onde se verifica a maior 
relevância de associações empresariais, em termos de benefício de investimento em 
projectos, com o primeiro a contar com 77,65% do investimento elegível, no total da 
rede associativa, dirigido a projectos promovidos por este tipo de entidades, e o 
segundo com 51,89%. Nos dois casos, o investimento é destinado a uma série de 
projectos de Apoio a Acções Colectiva e Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME. Por outro lado, observa-se que os indicadores do Estudo de Avaliação (SPI e 
inno TSD, 2013) relativos à promoção/co-promoção de projectos âncora e 
complementares, por parte de associados, apresentam resultados baixos em ambos os 
casos, o que reflecte que a forte dinamização de projectos promovidos por associações 
empresariais, não contribui especialmente para maiores níveis de envolvência dos 
associados em projectos estruturantes para a realização dos programas de acção de 
cada uma destas EEC. 
 
Relativamente à variação do número de associados dos pólos e clusters, entre o 
momento da candidatura e 30 de Junho de 2012, verifica-se um assinalável 
crescimento do número de associados (cerca de 75,1%) (SPI e inno TSD, 2013). Os que 
demonstram maior crescimento são o Cluster do Mobiliário, com 99 associados, o 
Cluster Agro-Industrial do Centro, com 81, o Cluster das Indústrias Criativas, com 65, o 
Pólo da Saúde, com 44, o Pólo Agro-Industrial, com 37, e o Pólo Engineering & Tooling, 
com 29. Por outro lado, os que registam menor crescimento ou crescimento negativo 
correspondem a casos de baixo ajustamento territorial como o Pólo da Moda, com um 
aumento de apenas 4 associados, e o Pólo do Turismo, com uma diminuição de 1 
associado, para além do pequeno aumento registado no Cluster da Pedra Natural e da 
pequena diminuição no Cluster dos Vinhos; sendo de referir o contexto que envolve 
este último, onde a Entidade Gestora já existia antes do reconhecimento da EEC, 
apresentando uma rede com mais de 170 associados. 
 
O associativismo não é, para Rosenfeld (2002 e 2005), um factor definidor da dinâmica 
de um cluster. O autor afirma que apesar de uma entidade associativa proporcionar 
benefícios – como as já referidas por Porter (1998b) –, os actores externos também 
devem fazer parte do cluster, quer seja pela sua localização ou por necessidades 
comuns – “clusters são ecossistemas, não associações” (Rosenfeld, 2005). Apesar de 
este ser um cenário ideal, é certo que a dimensão associativa da clusterização acaba 
por, na prática, ter uma maior relevância para a política aplicada em Portugal, tendo 
em conta um contexto em que se verifica pouca cultura e experiência em termos de 
clusterização (SPI e inno TSD, 2013), contribuindo para isto o caso de a estrutura 
produtiva nacional ser fortemente deficitária em termos de cooperação 
interempresarial (IESE e Quaternaire Portugal, 2010). Esta evidência reflecte-se, por 
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exemplo, no facto de a maioria das empresas associadas das EEC reconhecerem o 
contributo da política para o aumento da cooperação com outras empresas, ao passo 
que as empresas não associadas participantes em projectos no âmbito das EEC não 
concedem o mesmo reconhecimento (SPI e inno TSD, 2013). Desta forma, o Estudo de 
Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) considera que as Entidades Gestoras são factores 
potencialmente importantes de alavancagem da cultura de clusterização e que é 
limitativo o facto de elas se restringirem à implementação de projectos. Por outro 
lado, se nos quisermos remeter às críticas relativas à falta de solidez empírica e 
qualidade vaga da teoria dos clusters, podemos considerar estas dificuldades como 
sendo reflexo da ideia de que os caminhos apontados pelas alegadas vantagens dos 
clusters são intrinsecamente esparsos e pouco claros em relação a que direcções 
tomar, não encorajando os decisores políticos e os actores a filiarem-se convictamente 
nas lógicas de clusters enquanto factor primordial do desenvolvimento regional, 
inovação e competitividade. 
 

6.3. Olhar global sobre a implementação da política de clusters 

 
A geografia dos clusters e a concentração de investimento e poder em alguns actores 
são factores em relação aos quais esta dissertação se dirige, tentando complementar 
algumas limitações que podem ser identificadas no Estudo de Avaliação dos Clusters, 
considerando que no referido documento esses dois assuntos são exemplos de 
questões que não recebem a atenção devida. Deste modo, é importante não só olhar 
para os resultados e conclusões do Estudo de Avaliação enquanto elemento central de 
análise, como também ter em conta a perspectiva que toma, e as vantagens e 
limitações inerentes a ela. 
 
A Avaliação Global da Implementação do QREN (IESE e Quaternaire Portugal, 2010) 
refere que a importância estratégica das EEC para a concretização do desígnio do 
QREN não foi suficientemente acautelada, observando-se que, no mesmo sentido, o 
Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) conclui que existe uma frágil 
correspondência entre as opções estratégicas e a sua operacionalização, “com as 
dificuldades, a montante, da articulação com os principais focos de decisão política e, a 
jusante, da coordenação entre organismos e entidades envolvidas na implementação, 
a par da ancoragem (tardia) da política de apoio à clusterização na programação 
comunitária e seus instrumentos (sobretudo os dirigidos às empresas) e a par da 
inexistência de um centro de racionalidade adequado à governação”, havendo um 
reflexo na insuficiente operacionalização das restantes medidas previstas no 
documento enquadrador. Para além disto, as prioridades de algumas EEC (como o Pólo 
da Moda e os Clusters da Economia do Mar, da Pedra Natural e dos Vinhos) são 
genéricas e heterogéneas, o que se pode dever à “ausência de referenciais para o 
processo de definição destas prioridades, não tendo sido encontradas evidências da 
existência de metodologias sólidas para a definição das mesmas prioridades. Na 
ausência destas metodologias, também não foi verificado o envolvimento de equipas 
ou profissionais (nacionais e internacionais) especializados na temática da 
clusterização, que permitissem a obtenção de resultados mais adequados” (SPI e inno 
TSD, 2013). Os mecanismos de avaliação adoptados pelas diferentes EEC são pouco 
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robustos e pouco capazes de introduzir melhorias, limitando a implementação dos 
objectivos que se pretendem promover (SPI e inno TSD, 2013). Para este contexto, 
Raines (2002) afirma que quando as políticas de clusters envolvem o financiamento de 
múltiplas áreas de actividade, a avaliação tem o desafio de comparar a eficácia de 
diferentes meios de apoio. 
 
Segundo o Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013), importa questionar até que 
ponto os pólos e clusters reconhecidos tinham condições para garantir a emergência 
ou consolidação de EEC orientadas para o aumento da competitividade da economia 
portuguesa. O processo de reconhecimento teve poucos factores de inovação, 
observando-se uma postura conservadora em termos estratégicos, relativamente à 
definição de áreas consideradas prioritárias e aos processos top-down, com o 
predomínio da aposta em sectores tradicionalmente apoiados, e em termos 
operacionais, no que diz respeito aos ecossistemas envolvidos na definição de 
estratégias, com reduzida aposta na orientação para o mercado. Estes factores 
parecem ter limitado o processo de reconhecimento à consolidação de domínios 
tradicionais considerados de elevado potencial exportador, em detrimento da 
emergência de outros sectores. Para além disto, tendo em conta o sistema de notação 
do Estudo de Avaliação para aferir os desenvolvimentos e resultados das EEC, a 
maioria daquelas que são de baixa intensidade tecnológica e ligadas aos sectores 
tradicionais, apresentam um desempenho insuficiente. O facto de ter ocorrido uma 
aposta em sectores tradicionais, está consonante com aquilo que Fernandes e Gama 
(2012) retiram da análise que fizeram à política de inovação do QREN, onde se verifica 
a importância da aposta na capacidade produtiva instalada que caracteriza o país, o 
que significa que o resultado da política contribuiu para o reforço, e não modificação, 
das tendências anteriores. Em relação ao potencial exportador dos principais domínios 
considerados, há uma correspondência com a preferência de Porter (1998a) por 
clusters exportadores, segundo a ideia de que a procura nas indústrias locais está 
limitada pelo tamanho do mercado local. Ainda no que concerne a este ponto, Martin 
e Sunley (2003) põem em dúvida a lógica apresentada, uma vez que que a teoria da 
competitividade de Porter assenta na ideia de que a competitividade só faz sentido 
com orientação para o comércio externo, negligenciando assim os clusters 
inerentemente orientados para a satisfação da procura local. 
 
O contributo das Entidades Gestoras para a estruturação de fileiras industriais 
relevantes varia entre as diferentes EEC, onde a maioria das Entidades considerou o 
reconhecimento como um factor importante de consolidação das relações de cluster, 
havendo, por um lado, aquelas que consideram o reconhecimento como uma condição 
indispensável, e, por outro, as que encaram o reconhecimento apenas como um 
complemento às actividades que já se desenvolviam na fileira. Este último caso é 
relativo a EEC de sectores já consolidados no tecido económico português e em que já 
existiam práticas reconhecidas de colaboração, como por exemplo o Pólo da Moda – 
uma EEC pertencente ao grupo das que são de baixa intensidade tecnológica ligadas 
aos sectores tradicionais –, que, como vimos no subcapítulo anterior, regista um 
desempenho insuficiente. Ou seja, considera-se que onde há tradição de cooperação 
entre as empresas, o conceito de cluster é mais facilmente entendido pelo sector 
privado (Raines, 2000), o que constitui uma vantagem teórica para a implementação 
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da política; mas, no caso do Pólo da Moda, verifica-se um desempenho insuficiente, no 
âmbito de uma avaliação à implementação da política de clusters, porque, em parte, a 
rede associativa não sente tanta necessidade em apoiar-se na dinamização da política 
para o acentuar de certas vantagens associadas aos clusters. Isto volta a sublinhar que 
a dinamização de lógicas de clusters foi algo estéril em certas dimensões e em algumas 
EEC, o que acaba por justificar a existência de críticas à elasticidade do conceito, já 
que, se por um lado, os defensores dos clusters preconizam que as políticas podem 
abranger desde clusters maduros até clusters emergentes, por outro, nesta avaliação 
de um caso prático, verifica-se que sectores consolidados não sentiram um efeito 
significativo da política de clusters implementada. No mesmo sentido, o Estudo de 
Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) considera positivo o contributo da política de EEC para 
a melhoria da atractividade e competitividade dos territórios, mas na medida em que 
se verifica um alinhamento dos apoios concedidos com as actividades mais 
importantes de cada região, não sendo óbvio, portanto, que esse alinhamento tenha 
dependido da existência de uma teoria de clusters. 
 
Como foi referido no subcapítulo 3.2, podemos considerar que, segundo a classificação 
de Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) relativa aos modos de institucionalização de 
clusters, pode-se identificar que a implementação da política do QREN é de cariz top-
down explícito. Os autores fizeram um levantamento das qualidades do modo top-
down explícito, onde se podem identificar características presentes no 
desenvolvimento da política do QREN, como: um enfoque na ideia de cluster, 
emergindo a partir de objectivos de política mais amplos; inclusão de um grupo 
alargado de empresas e outras organizações a partir do início do reconhecimento, de 
acordo com alvos definidos; determinação dos sectores que são incluídos; atracção de 
fundos externos, como os fundos comunitários; coordenação central da decisão 
política; ou um grupo alargado de medidas que alargam a base de contactos, 
potenciando a cooperação, e que enriquecem o cluster, atraindo investidores, 
apoiando a formação de novas empresas e consolidando infra-estruturas. 
 
Importa perceber até que nível de intensidade estas características fizeram efeito e ter 
em conta, tal como admitem Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005), até que ponto é que 
estes benefícios se podem associar à promoção de clusters. Na verdade, a falta de 
desenvolvimento de algumas dimensões da política de clusters do QREN reflecte-se na 
falta de correspondência com alguns factores presentes no levantamento dos autores 
relativo ao modo top-down explícito, especialmente nos referentes aos efeitos do 
aumento da inovação e competitividade, onde se inclui a característica de haver um 
forte impacto em aspectos como a criação de infra-estruturas e mão-de-obra 
qualificada. Com efeito, a política do QREN contribuiu de forma reduzida para 
projectos de infra-estruturas que robustecessem o SNI e de forma insignificante para a 
qualificação dos recursos humanos, tendo em conta as dificuldades de 
operacionalização do acesso preferencial ao POPH e o pouco reconhecimento das 
Entidades Gestoras relativo ao papel que os pólos e clusters devem desempenhar na 
dinamização de iniciativas de formação (SPI e inno TSD, 2013). 
 
Finalizando, podemos afirmar que, para se compreender os efeitos que a abordagem 
aos clusters tem no desenvolvimento de políticas de desenvolvimento regional e 
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inovação, é importante conceber e assumir a natureza catalisadora e apropriadora do 
conceito de cluster, constituindo-se, desta forma, como uma ferramenta importante 
para a moldagem de um conjunto adequado de ideias cuja pertinência pode ser 
acentuada pelas lógicas da abordagem, mas que existem independentemente do 
impulso dado pela popularização da teoria dos clusters – ou, como dizem Martin e 
Sunley (2003), a publicitação da “marca cluster”. Podemos observar, então, que a 
“marca cluster”, enquanto moldadora de formas existentes de políticas (Raines, 2001), 
encapsula uma série de objectivos e medidas, como a cooperação, a aprendizagem 
colectiva, a emergência de redes, a inovação, a I&D, a internacionalização ou a 
especialização industrial. Sendo estes factores válidos independentemente da 
abordagem aos clusters, os clusters tornam-se válidos na medida em que conseguirem 
moldar e desenvolver objectivos e trajectórias associados a essas dimensões. Se não 
existir ou não se aproximar o perigo de uma visão pouco holística do desenvolvimento 
regional, por parte de uma abordagem aos clusters – como apontam Martin e Sunley 
(2003) –, e as coisas forem no sentido dos autores que defendem que os clusters são 
precisamente uma forma holística de abordar o desenvolvimento – como referem 
Lundequist e Power (2002) –, então os clusters podem ser vistos como um processo 
heurístico e um instrumento de focagem – tal como dizem Johnson e Lundvall (2013), 
em relação aos sistemas de inovação –, de forma a facilitarem a descoberta de 
caminhos para melhorar e fortalecer os aspectos e definir as direcções futuras da 
política regional. 
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7. Conclusão 

 
A importância de se olhar com atenção para a abordagem aos clusters justifica-se, em 
primeiro lugar, com a sua forte popularidade reflectida na presença em políticas 
públicas de desenvolvimento territorial e inovação de muitos países, e em segundo, 
com o contraponto dessa evidência em relação à problematização do conceito de 
cluster, que comporta uma qualidade extensiva, vaga e maleável. Deste modo, é 
curioso analisar que as alegadas qualidades e os alegados defeitos da teoria convivem 
numa relação muito estreita para explicar o sucesso e popularidade da “marca 
cluster”, em termos daquilo que configura a transposição da teoria para a 
implementação de políticas. O facto de o conceito de cluster ser vago e pouco sólido 
em termos teóricos e empíricos, propicia condições para que, no que diz respeito à 
formulação de política, os programas e medidas com o rótulo de cluster se adaptem 
sem grandes constrangimentos de filiação teórica a diferentes contextos territoriais e 
enquadramentos e moldem uma série de características de áreas distintas. Podemos 
considerar que a falta de uma identidade e solidez teórica suficientemente fortes é o 
que contribui para que o conceito de cluster seja um elemento catalisador de políticas 
de desenvolvimento regional e inovação, o que, por sua vez, constitui-se como a 
perspectiva vantajosa para o desenvolvimento que a abordagem aos clusters deve 
tomar. 
 
Esta dissertação centrou-se no caso das Estratégias de Eficiência Colectiva do QREN, 
referentes à tipologia clusters, para se perceber os efeitos que a abordagem aos 
clusters teve em Portugal. Para isto, deu-se especial atenção à composição das redes 
de actores de todos os clusters, tendo em conta as concentrações sectoriais ao longo 
do território do país e o enfoque do investimento em termos de território e entidades 
associadas, e analisou-se de forma global a implementação da política, considerando-
se como um factor central para a análise os resultados e conclusões do Estudo de 
Avaliação das EEC – Clusters (SPI e inno TSD, 2013), tendo em conta também que este 
estudo, na sua reverência à temática que avalia, se configura como uma manifestação 
da popularidade dos clusters, o que é um factor que se espelha na problematização 
evidenciada nesta dissertação. 
 
Os 19 pólos e clusters apresentam níveis distintos de ajustamento territorial, em 
termos da relação entre o enfoque geográfico e o da concentração dos sectores de 
actividade enquadráveis, e também de desempenhos, no que diz respeito aos 
resultados apresentados por cada um, segundo o Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 
2013). Verificou-se assim que o grupo de EEC mais ajustadas territorialmente tem a 
tendência de incluir as de desempenho mais positivo, enquanto o grupo das menos 
ajustadas denota uma maior propensão em comportar os pólos e clusters de 
desempenhos menos satisfatórios. O destaque mais positivo vai para o Pólo da Saúde 
e o Pólo Engineering & Tooling que são as duas EEC com melhores desempenhos, 
incluindo-se na categoria de “clusters com ajustamento territorial e desempenho 
positivos”. Pela negativa, podemos apontar o Pólo do Turismo e o Pólo da Refinação, 
ambos pertencentes à categoria de “clusters com ajustamento territorial e 
desempenho insuficientes”. 
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Em relação à centralização/descentralização do investimento da política em projectos 
nas redes associativas, regista-se que as EEC onde há mais descentralização 
correspondem à maioria das que têm desempenhos satisfatórios, enquanto as EEC que 
centralizam mais o investimento em empresas líderes são aquelas com desempenhos 
globais mais baixos. Importa, neste sentido, clarificar o envolvimento de grandes 
empresas nas relações de clusters e procurar caminhos para a existência de uma rede 
suficientemente abrangente de PME para que esse envolvimento constitua vantagens 
para as lógicas de desenvolvimento territorial e inovação. 
 
A implementação da política de clusters em Portugal foi incipiente, tendo havido uma 
fraca correspondência com os objectivos iniciais (SPI e inno TSD, 2013). Quanto mais 
vaga e menos sólida for uma teoria que serve de base a uma política, especialmente, 
tendo em conta este caso, num país onde há pouca cultura relativa a factores 
associados à teoria dos clusters (cooperação, etc.), mais difícil será a sua aplicação e 
mais necessário será a clarificação de elementos estruturantes para um eficiente 
desenvolvimento. Isto sintetiza o maior desafio de uma lógica cujas vantagens residem 
nas suas características catalisadoras, apropriadoras e integradoras de diferentes 
acções. Estas características podem contribuir para a definição e robustecimento das 
trajectórias do desenvolvimento regional. 
 
A principal sugestão que podemos realçar, tendo por base um foco em destaque neste 
estudo – o ajustamento das redes de actores dos pólos e clusters –, é a necessidade da 
existência de esforços estratégicos direccionados para a qualidade da abrangência das 
redes de actores, que idealmente devem incluir um bom número de empresas líderes 
e uma boa extensão de empresas mais pequenas, de forma a haver um maior número 
possível de actores a beneficiar de medidas de melhoramento de produtividade e de 
ambiente económico decorrentes de estratégias de governação, independentemente 
da associação à lógica de clusters (Martin e Sunley, 2003). O Estudo de Avaliação (SPI e 
inno TSD, 2013) faz uma recomendação neste sentido – no de atrair os principais 
actores das fileiras –, mas sublinhando que as estratégias devem estar alicerçadas em 
conhecimento significativo sobre a temática de clusterização ao nível das Entidades 
Gestoras, através da optimização dos modelos de gestão para a criação de bases que 
contribuam para o desenvolvimento de actividades que se diferenciem pelo seu valor 
acrescentado, pela forte orientação para o mercado e pela valorização do 
conhecimento. Em relação a este último ponto referente ao conhecimento, Giuliani 
(2005 e 2007) afirma que é importante que as políticas se orientem para o 
fortalecimento das bases de conhecimento das empresas, em vez de se dirigirem ao 
cluster enquanto uma entidade colectiva, já que a capacidade de um cluster crescer de 
forma dinâmica, depende das especificidades ao nível das empresas. Portanto, as 
melhores políticas de clusters são aquelas que se focam no comportamento das 
empresas e têm como alvo as necessidades de grupos particulares incluídos no cluster 
(Benneworth e Charles, 2001). 
 
O Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) recomenda também a estabilização dos 
objectivos da política de clusterização, antecipando as áreas nas quais se esperam 
impactos significativos. Para isto, Porter (2007) afirma que para a política pública ser 
relevante, deve ter uma colecção de dados que identifique a existência de clusters, que 
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passam despercebidos pelos dados das CAE. Num sentido menos optimista, Martin e 
Sunley (2003) referem-se às autoridades públicas regionais e locais, dizendo que, 
devido às complexidades e ambiguidades inerentes, é muito difícil de identificarem as 
diferentes indústrias em desenvolvimento e anteciparem as necessidades existentes. 
De qualquer forma, num contexto de maior importância das redes globais, é 
importante que os decisores políticos acumulem conhecimento não só sobre os vários 
activos regionais de um dado território, como também sobre como eles se relacionam 
com as necessidades de várias redes globais de produção (Coe et al., 2004). Tendo em 
conta que tal conhecimento tem uma especificidade sectorial, as intervenções políticas 
para serem eficazes terão de ser desenvolvidas para determinados segmentos de 
determinadas indústrias (Coe et al., 2004). 
 
Em relação ao sistema de avaliação, o Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) 
aponta-o como um factor que tem de ser melhorado, tanto ao nível da política, como 
ao nível das Entidades Gestoras, havendo a necessidade de se criar um sistema 
próprio, participado, continuado e rigoroso. Complementando esta ideia presente no 
Estudo de Avaliação, onde se refere que o tema da avaliação precisa de uma 
importante reflexão, importa salientar a opinião de Raines (2002), de forma a 
preencher um certo vazio teórico que caracteriza o referido estudo. Deste modo, o 
autor afirma que a avaliação de políticas de clusters para ser eficaz tem de servir mais 
funções do que qualquer outro tipo de avaliação de desenvolvimento económico. As 
principais destas funções são: o papel teórico, já que a avaliação lida com um forte 
grupo de vertentes teóricas, tendo de determinar que processos de clusterização são 
relevantes e um grupo de indicadores para medir mudanças em comportamentos 
colectivos; o papel empírico, na medida em que a avaliação tem de verificar o valor da 
abordagem aos clusters enquanto um todo e perceber os efeitos resultantes a vários 
níveis; e o papel “missionário”, tendo em vista a promoção do entendimento da 
abordagem aos clusters. Todas estas funções reflectem o papel da avaliação como 
fazendo parte integral do processo de formulação de políticas, o que deriva da função 
da política de clusters em servir de catalisador de novos processos económicos. 
 
Outra recomendação do Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) é a “criação de 
condições para que os processos de reconhecimento evidenciem estratégias robustas, 
participadas, comprometidas com os resultados e que demonstrem capacidade para 
atingir os objectivos definidos”. Uma das acções concretas propostas neste âmbito é a 
existência de mecanismos facilitadores da emergência de estratégias bottom-up. Neste 
sentido, importa referir algumas das vantagens presentes no levantamento de 
Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) referente ao modo bottom-up, relativas à origem 
institucional e composição do grupo de actores, como: a génese da iniciativa surge a 
partir de necessidades industriais sentidas pelo grupo de empresas impulsionadoras do 
cluster; a inclusão selectiva de um pequeno grupo de actores “úteis”, a partir de 
contactos preexistentes, criando assim um grupo de organizações já interligadas; o 
associativismo pode ser moldado de forma flexível; ou uma evolução flexível do 
enfoque sectorial e estratégias de inclusão. 
 
Portanto, pode ser tentador idealizar a articulação entre as vantagens do top-down e 
do bottom-up. A primeira tem vantagens em termos da dimensão material e da 
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localização económica de um cluster, é mais inclusiva e expansiva e tem impactos mais 
abrangentes na economia regional; enquanto a segunda é melhor em apoiar 
qualidades imateriais relativas a interacções, criar motivação entre os actores e induzir 
resultados mais rápidos em termos colaborações funcionais e relacionadas com 
inovação, afectando o desempenho das empresas (Fromhold-Eisebith e Eisebith, 
2005). Mesmo assim, Fromhold-Eisebith e Eisebith (2005) dizem que pode não ser 
recomendável a combinação entre os dois modos. Como eles referem em relação a um 
caso de estudo, há o perigo de haver rivalidade contraproducente entre diferentes 
coordenadores do cluster, má coordenação de esforços e choque de culturas (privado 
contra público) que irrite as empresas. É de referir que a distinção que os autores 
fazem entre top-down e bottom-up não tem a ver com níveis de interacção 
hierárquicos, mas sim com a justaposição de actividades dirigidas por agências públicas 
e de actividades dirigidas pela maioria dos actores privados de um cluster. Mas, 
voltando a ideia sedutora de se juntar o melhor do top-down e do bottom-up, 
podemos referir um exemplo de literatura sobre planeamento estratégico espacial (e 
não relacionada com clusters ou sistemas de inovação), onde Albrechts (2004) propõe 
um planeamento estratégico centrado na elaboração de uma dialéctica mutualmente 
benéfica entre os desenvolvimentos estruturais top-down e as especificidades locais 
através da abordagem bottom-up. 
 
Importa sublinhar que as conclusões da Avaliação Global da Implementação do QREN 
(IESE e Quaternaire Portugal, 2010) e do Estudo de Avaliação dos Clusters (SPI e inno 
TSD, 2013) reflectem que a dimensão estratégica das EEC não pode estar 
simplesmente ancorada na programação comunitária, necessitando assim de um 
centro de racionalidade capaz de assegurar a governança de um processo a médio e 
longo prazos, com capacidade de coordenação e articulação com os principais focos de 
decisão política envolvidos. 
 
Considerando que uma parte significativa da abordagem aos clusters molda-se a partir 
de quadros políticos, é natural que o Estudo de Avaliação (SPI e inno TSD, 2013) 
considere que, para a promoção de dinâmicas entre a política de clusterização e o 
território, é importante garantir uma adequada articulação entre a política de 
clusterização e as estratégias de especialização inteligente, de acordo com os 
princípios orientadores inseridos nos documentos europeus. A especialização 
inteligente – que é inerente ao princípio da “variedade relacionada” – sustenta uma 
estratégia de investigação e inovação de base territorial e integrada, seleccionando e 
concentrando o investimento em prioridades concretas de desenvolvimento, tendo em 
conta as potencialidades e as vantagens competitivas das regiões (Vale, 2011 e 2012). 
Mesmo assim, Vale (2012) não deixa de apontar quatro aspectos que motivam alguma 
preocupação. Primeiro, não é claro, nas orientações de política comunitária, o que se 
deve entender por “variedade relacionada”. Segundo, dificilmente uma política 
valorizadora da “variedade relacionada” poderá evitar o aumento das disparidades 
regionais da UE, já que há muitas regiões com falta de recursos e dinâmica económica, 
em relação às quais só com uma intervenção pública forte se pode ultrapassar os 
obstáculos ao desenvolvimento. Terceiro, há problemas estruturais em regiões que 
entram em processos de lock-in, onde a maturidade e declínio de alguns clusters não 
podem ser ultrapassados através da variedade relacionada. E por último, a abordagem 
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numa lógica de plataforma, que inclui a variedade relacionada, não está imune a 
riscos; a capacidade de ancoragem regional do conhecimento é essencial para evitar o 
esvaziamento dos sistemas regionais de inovação, exigindo-se uma política pública 
integrada. No seguimento disto, as políticas de desenvolvimento regional devem 
adoptar uma visão abrangente de “variedade relacionada”, atender à evolução e 
estádios de clusters, apoiar redes locais e não locais e favorecer a inovação (Vale, 
2012). 
 
Aludindo a ideias que derivam da dialéctica entre top-down e bottom-up e da 
importância dada a redes locais e redes distantes, surge Hamdouch (2008) a sugerir a 
ideia de redes multi-escalares como uma potencial, mesmo que embrionária, 
ferramenta analítica para entender de que forma as dinâmicas de emergência e 
estruturação de clusters de inovação operam e definem configurações específicas ao 
nível espacial, institucional e organizacional. O autor acredita que através de esforços 
para uma melhor base analítica e uma forte integração interdisciplinar, os cientistas 
sociais tenham a possibilidade de provar que os processos de clusterização não são 
ilusões, mas sim forças reais de estruturação de dinâmicas de inovação. No 
seguimento disto, podemos referir que, mais tarde, Haumdouch é um de dois autores 
que falam da ideia de empreendedorismo enquanto um sistema empresarial e 
territorial de inovação, continuando o realce à importância das redes multi-escalares 
(Depret e Hamdouch, 2013). Apareceram também outros autores interessados na 
abordagem multi-escalar para o entendimento do desenvolvimento de clusters (Kim e 
Lee, 2009) e em sistemas multi-níveis de inovação (Kaiser e Prange, 2004 e 2013). 
 
As acções de políticas não correspondem a actividades auto-suficientes cujos efeitos 
dos resultados se limitam a um determinado espaço de tempo, mas sim a incentivos 
para mudanças duradouras nos comportamentos empresariais, quadros institucionais 
e desempenhos económicos (Raines, 2002), o que configura um estímulo para a 
natureza maleável do conceito de cluster se ir adaptando a distintas dinâmicas de 
formulação de políticas e para os cientistas sociais continuarem a reflectir sobre 
formas de validação empírica e analítica. 
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Anexo 1 – Nº de associados (em Dezembro de 2012) e nº total de projectos de cada 
conjunto de associados 
  

Quadro 1 – Nº de associados (em Dezembro de 2012) e nº total de projectos de cada conjunto de 
associados 

EEC-Cluster 
Nº de associados (Dez. de 

2012) 
Nº de Projectos 

Agro-Industrial Centro 128 63 

Agro-Industrial Ribatejo 87 102 

Pedra Natural 34 59 

Mobiliário 80 57 

Indústrias Criativas 94 102 

Economia do Mar 62 143 

Vinhos 171 37 

Habitat Sustentável 115 200 

TICE 54 328 

Tecnologias de Produção 85 187 

Agro-Industrial 86 159 

Energia 16 20 

Moda 30 94 

Saúde 133 726 

Mobilidade 44 89 

Base Florestal 31 57 

Refinação 25 63 

Turismo 17 51 

Engineering & Tooling 72 249 

Fonte: COMPETE (2012) e QREN (2007-2013) 
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Anexo 2 – Dados relativos ao investimento feito em cada uma das redes associativas 
 

Quadro 2 – Dados relativos ao investimento feito em cada uma das redes associativas 

EEC-Cluster Investimento 
Elegível 

Aprovado (€) 

Investimento Elegível Aprovado 
para os Sistemas de Incentivos 

Investimento 
Elegível 

Aprovado / 
Nº de 

Projectos 

% do 
invest. 

total do 
QREN 

€ % no total de 
invest. na 

rede 

Agro-Industrial Centro 33 947 823,00 15046482,05 44,32 538 854,33 0,50 

Agro-Industrial Ribatejo 111 558 212,06 91726085,82 82,22 1 093 707,96 1,66 

Pedra Natural 28 567 516,96 19132502,03 66,97 484 195,20 0,42 

Mobiliário 33 470 769,82 27441891,40 81,99 587 206,49 0,50 

Indústrias Criativas 137 583 023,90 69586493,15 50,58 1 348 853,18 2,04 

Economia do Mar 108 251 593,95 21956156,73 20,28 757 004,15 1,61 

Vinhos 16 230 332,33 15657281,71 96,47 438 657,63 0,24 

Habitat Sustentável 103 164 941,71 61098539,35 59,22 515 824,71 1,53 

TICE 164 565 818,81 110117662,44 66,91 501 725,06 2,44 

Tecnologias de Produção 159 548 076,43 117251705,91 73,49 853 198,27 2,37 

Agro-Industrial 176 724 304,97 165328636,39 93,55 1 111 473,62 2,62 

Energia 19 906 420,80 16079617,09 80,78 995 321,04 0,30 

Moda 199 285 778,29 144884366,14 72,70 2 120 061,47 2,96 

Saúde 501 824 073,31 293570356,58 58,50 691 217,73 7,45 

Mobilidade 122 384 499,58 96230016,01 78,63 1 375 106,74 1,82 

Base Florestal 381 123 148,80 343659835,47 90,17 6 686 371,03 5,66 

Refinação 281 570 184,11 270398731,11 96,03 4 469 368,00 4,18 

Turismo 90 274 825,13 2620455,30 2,90 1 770 094,61 1,34 

Engineering & Tooling 148 552 870,56 126526105,53 85,17 596 597,87 2,21 

Fonte: QREN (2007-2013) 

  


