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Capítulo 1. Enquadramento teórico 

 

1.1 O Conceito de Desenvolvimento  

 

A noção de Desenvolvimento seja ele local, nacional e internacional não é de modo 

algum simples. O conceito suscita frequentemente controvérsia e, não raras vezes, 

ambiguidades, na medida que, têm sido usados conceitos como crescimento, progresso, 

planeamento, industrialização, modernização como sinónimos de desenvolvimento. 

Contudo, deve-se acrescentar que não obstante a controvérsia entre os conceitos de 

desenvolvimento e de crescimento económico, eles não se excluem. A propósito, 

segundo François Perroux (Perroux, 1963) o desenvolvimento “ (…) engloba e sustenta 

o crescimento e que a análise dos períodos de desenvolvimento e das suas alternâncias 

fornece um acréscimo de potência explicativa aos esquemas analíticos dos períodos de 

crescimento”.  

A noção de desenvolvimento não deve ser reduzida há sua dimensão económica, por 

exemplo indicadores de crescimento do P.N.B., do rendimento per capita ou do 

aumento do volume de investimentos. De facto, estes indicadores apenas permitem 

caracterizar os processos de desenvolvimento de forma quantitativa. Perroux (1967) 

propõe: “ (…) o desenvolvimento é a combinação das transformações de ordem mental 

e social duma população que lhe possibilitam o aumento cumulativo e duradoiro do seu 

produto real global”.  

Thank-Khoi, citado por Lamas (2004:11), aponta a existência de mais indicadores, 

como os de carácter social e os de carácter cultural. Os primeiros englobam a 

alimentação, a saúde, a habitação, o emprego, a participação e as desigualdades de 

rendimento e, os segundos consideram a educação, a ciência, a tecnologia, as 

actividades culturais e a comunicação.  

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo, constituído por 

uma pluralidade de dimensões e não apenas como um processo de avaliação 

quantitativo. Ele obriga também a condições de ordem qualitativa. 
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Rosier (cit. Lamas, 2004: 12) sugere a existência de novos indicadores de 

desenvolvimento, por exemplo a evolução das relações sociais, em que são consideradas 

três dimensões:  

• controlo dos meios de produção e das relações sociais (participação dos 

trabalhadores nas decisões que dizem respeito à organização do seu trabalho ou 

à produção local ou nacional); 

• participação dos cidadãos e as relações sociais (deve ser avaliado a natureza do 

regime político, a liberdade de expressão e de associação, a importância e 

natureza da informação dos cidadãos e a frequência e conteúdo das consultas 

populares); 

• possibilidade de emancipação pessoal e colectiva.  

O debate sobre o tema “desenvolvimentista” tem sido alvo de muita controvérsia, ao 

verificarem-se demasiadas interpretações da noção de desenvolvimento que contribuem 

para o risco de confusão.  

Em última análise, o desenvolvimento deve ser entendido como um processo complexo 

de mudanças de ordem económica, politica, cultural, histórica e, muito importante, 

humana e social. É um conceito multi-disciplinar que, em si mesmo, transcende a 

dimensão económica.  

Para Vasconcelos (Oliveira, 2002: 38) o desenvolvimento, em qualquer das suas 

dimensões, deve ser o resultado do crescimento económico acompanhado de melhoria 

nas condições de vida das populações, ou seja, deve englobar as alterações da 

composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes sectores da economia, 

de forma a melhorar os indicadores de bem-estar económico e social (pobreza, 

desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia 

(habitação).  

Ao conceito de desenvolvimento está inerente a liberdade, a justiça, o equilíbrio e a 

harmonia. Como Simões Lopes (2002) refere não pode considerar-se desenvolvida a 

sociedade, por mais rica em termos médios e materiais, onde a opressão e as 

desigualdades se instalaram, cujas formas de vida são sustentadas à custa da exploração  
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de recursos de outros. O desenvolvimento tem de ser sustentável, pois “não é 

desenvolvida a sociedade em que o bem-estar de hoje possa pôr em causa o bem-estar 

de amanhã”; em que o património de recursos que sejam bens de capital ou que ajam 

como tal (recursos renováveis consumidos a um ritmo superior ao da sua capacidade de 

renovação), seja utilizado pelas gerações actuais em termos de comprometer 

oportunidades das gerações futuras (Lopes, 2002).  

 

 

1.2 A organização espacial e as suas diferentes escalas 

 

1.2.1 Desenvolvimento e organização espacial   

O desenvolvimento pressupõe pessoas e estas localizam-se, como se localizam as 

actividades. Desenvolvimento traduz-se em garantir ou disponibilizar bens e serviços 

básicos em condições de acesso para todos os indivíduos. Deste modo, a localização é 

uma questão importante, já que a mobilidade das actividades e dos recursos quando 

existe é limitada. Simões Lopes (2001: 18,19) aborda a questão da seguinte maneira: a 

forma como se organizam espacialmente as actividades e os recursos mais susceptíveis 

de mobilidade face aos caracterizados por maior grau de localização, isto é, a 

organização espacial vai condicionar naturalmente o desenvolvimento económico 

embora este condicione também a organização espacial, porque por um lado cria 

mobilidade e acesso, e, por outro, maiores oportunidades para uma conveniente 

utilização dos recursos económicos (…) então, o desenvolvimento económico e a 

organização espacial são interactuantes (…).  

 

1.2.2 O conceito de espaço  

O espaço tem uma definição geográfica, tem uma definição histórica, tem uma definição 

económica, tem uma definição social. O espaço não é uma variável autónoma, as 

parcelas do espaço são sub-sistemas de sistemas mais vastos em que se confrontam 



 

 

9 

diferentes elementos que se relacionam e interagem entre si de forma a constituírem um 

todo organizado. Um sistema com os seus elementos não só económicos, como físicos, 

políticos, demográficos, sociais, … (Lopes, 2001: 10).   

O espaço é um produto material, tal como se pode considerar que os homens o são. O 

espaço é o domínio onde se estabelecem as relações sociais, que influenciam o homem e 

concedem ao espaço formas, funções e significado social, o que Maffesoli denomina de 

“socialité” (Lamas, 2004: 14).  

Segundo Bramanti (Fernandes, 2004), o desenvolvimento das regiões não está 

dependente apenas da capacidade destas para atrair empresas mas, principalmente, da 

capacidade para promover iniciativas locais, originando um leque de novas formas que 

possibilitem a dinâmica territorial da inovação. É de destacar a importância da dimensão 

endógena no processo de inovação e o papel activo do espaço.  

Actualmente o espaço deixou de ser concebido como algo que preexiste e onde pessoas, 

bens e empresas se localizam de acordo com decisões pressupondo comportamentos 

económicos racionais para ser considerado um espaço relacional ou “espaço-território”. 

Isto significa que os sistemas industriais passam a ser abordados como sistemas sócio--

territoriais, produto das inter-relacões complexas entre empresas, instituições e pessoas, 

ou seja, entre actores individuais e colectivos, dando origem a dinâmicas territoriais 

capazes de produzirem externalidades específicas de desenvolvimento (Almeida, 

Ferrão, Sobral, cit. Fernandes, 2004).  

 

1.2.3 A noção de região  

No primeiro ponto da análise dedicou-se atenção à problemática do desenvolvimento 

numa perspectiva conceptual. Importa agora analisar o desenvolvimento considerado no 

espaço físico.  

O conceito de região, também, suscita inúmeras interpretações e defini-lo com clareza 

mostra-se difícil, como nos refere o fundador da ciência regional, Isard (cit. Benko, 

1999: 17): o conceito de região é enganador e não é mais do que uma simples 

generalização do espírito…   
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Segundo Simões Lopes (2001: 31), a noção de região não tem sido considerada da 

mesma forma e tem sido utilizada duma forma ambivalente. Para alguns especialistas é 

tida como uma entidade real, objectiva, concreta, que pode ser facilmente identificada, 

quase que uma região natural; para outros não é mais do que um artifício para 

classificação, uma ideia, um modelo que vai facilitar a análise permitindo diferenciar 

espacialmente o objecto de estudo. O autor diferencia os conceitos de espaço e de 

região: o primeiro define-se a partir de um conjunto de dados económicos localizados 

podendo ser as localizações dispersas pois o que lhe confere unidade são as suas 

próprias características e a natureza das relações de interdependência. Por outro lado, a 

região tem de ser definida de forma mais restrita, pois, ao contrário do espaço, os 

elementos que a compõem têm de localizar-se de forma contígua.  

A OCDE1 (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) faz a 

distinção entre o conceito de região e os conceitos de “zonas” e “áreas”. Esta 

organização entende o conceito de região como um resultado duma demarcação 

político-administrativa e revela um grau de homogeneidade sócio-histórica.  

O conceito de região, como método de classificação, passou por duas fases relacionadas 

com questões de análise e de planeamento. Numa primeira fase existiu a intenção de 

construir “regiões formais”, áreas geográficas com relativa uniformidade em relação a 

determinado atributo inicialmente físico para mais tarde ser de cariz económico e, mais 

recentemente de cariz social e político. Numa segunda fase as intenções viram-se para o 

funcionamento das regiões no sistema e procuram-se as “regiões funcionais”, áreas 

geográficas com coerência funcional a avaliar a partir das relações de interdependência 

(Lopes, 2001). Na definição de regiões funcionais estão preocupações relacionadas com 

a natureza e intensidade das interacções de ordem económica, frequentemente 

identificadas no espaço por pólos (industriais), nós (de comunicação9 ou centros (de 

serviços). Na definição de regiões formais prevalecem preocupações com a 

homogeneidade. Deste modo, surgem três critérios essenciais para a definição de região: 

homogeneidade, polarização e planeamento.  

Nas investigações destinadas ao esclarecimento do conceito de região, estudiosos como 

Boudeville, Perroux e Richardson, elucidam quanto aos espaços económicos atribuídos 

à região:  

                                                           
1 Education and Regional Development, General Report, vol. I, 1978.  
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• a região homogénea, de inspiração agrícola, define-se por uma dispersão mínima 

das características de cada unidade elementar em relação à média do conjunto; 

• a região polarizada, de inspiração industrial, aplica-se ao conceito de espaço 

como campo de forças; 

• a região-plano ou de programa, de inspiração prospectiva, ao serviço das 

empresas e das autoridades públicas, é um conceito operacional e criado para a 

acção. É de igual modo uma região administrativa, um espaço cujas diversas 

partes provém de uma mesma decisão.  

Simões Lopes (2001), referindo-se ao critério da homogeneidade, considera para que 

uma região seja homogénea exigir-se-á que a variabilidade dos elementos que a 

compõem se contenha dentro de determinados limites. Certo é que quanto mais 

reduzido for a quantidade de variáveis a ponderar mais simples é a delimitação das 

regiões. O autor dá o exemplo do caso português. Considerando apenas o aspecto 

geográfico, concluir-se-á que a aplicação do critério de homogeneidade apoiado por 

exemplo sobre a orografia associada ao clima revelará opções de delimitação que não 

serão coincidentes.   

Segundo Richardson (Cabugueira, 2000), o conceito de região homogénea tem que ver 

com áreas geográficas que podem estar ligadas como uma região única quando 

partilham características idênticas. Tais características podem ser de ordem económica – 

estruturas de produção semelhantes - ou de ordem social ou politica, como uma 

identidade regional.  

Para Boudeville (Cabugueira, 2000), uma região é considerada homogénea se unidades 

espaciais separadas podem ser ligadas por características comuns: físicas, geográficas e 

recursos naturais comuns.  

Todavia, a definição dos limites de regiões homogéneas suscita dificuldades. 

Determinadas áreas geográficas podem ser uniformes sob alguns aspectos e, no entanto, 

“dissemelhantes” noutros; outra dificuldade encontrada é o facto das relações 

económicas internas e externas, do mesmo modo os efeitos que resultam de um 

específico tipo de estrutura, ficarem ausentes das preocupações dos seus defensores; 

outra dificuldade, segundo alguns autores, é o facto da maioria das regiões conterem 

quer áreas urbanas quer rurais.  
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Deste modo, há a necessidade de recorrer a outros critérios, como e critério da 

polarização. A delimitação de regiões funcionais envolve o agrupamento de unidades 

geográficas contíguas que contenham um grau de interdependência elevado. A 

uniformidade deixa de ser uma preocupação para agora interessar os fluxos e as relações 

de interdependência. A região polarizada define-se como uma área na qual as relações 

económicas internas são mais intensas do que as fixadas entre regiões exteriores a ela 

(Lopes, 2001).  

Ao contrário do que acontece nas regiões homogéneas, é necessário considerar um 

maior número de variáveis no caso das delimitações nas regiões polarizadas, pois é 

difícil avaliar o nível de integração interna utilizando um só indicador. Em regra são de 

dois tipos as abordagens realizadas: a análise de fluxos com os quais se tenta avaliar as 

acções empreendidas pelos agentes e a utilização de modelos para avaliar o que 

teoricamente eles deviam fazer (Glasson, cit. Lopes, 2001).  

Boudeville (Cabugueira, 2000) define espaço polarizado como um conjunto de unidades 

ou pólos que mantém relações com um pólo próximo de hierarquia superior ou da 

mesma ordem.  

As regiões polarizadas são constituídas por unidades heterogéneas, todavia, 

funcionalmente ligadas entre si através de fluxos. A análise de fluxos é frequentemente 

efectuada sobre dados referentes a comunicações (contactos telefónicos e transportes), a 

movimentos da população, a transportes comerciais, entre outros. Os fluxos mais fortes 

polarizam-se no sentido do centro dominante. Em redor de cada nódulo existe uma zona 

de influência, na qual se verifica uma interacção de diferentes espécies. Contudo, à 

medida que nos afastamos de um centro a intensidade dos contactos diminui.  

Constata-se, portanto, que estes fluxos variam consoante a dimensão ou atracção do 

centro e ao contrário com a distância dele. Este aspecto está relacionado com os 

modelos gravitacionais. François Perroux é o primeiro investigador a introduzir o 

conceito de polarização, em 1955, constatando que o crescimento não surge em toda a 

parte. Dá-se em determinados pólos ou centros de crescimento, com intensidades 

diferentes, expandindo-se através de diversos canais com efeitos variáveis no conjunto 

da economia. Ou seja, o autor sugere que o desenvolvimento é desequilibrado, faz-se a 

partir de pólos que provocam uma série de desequilíbrios económicos que é necessário 
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transformar, através de um ordenamento consciente do meio de propagação, num 

desenvolvimento induzido organizado (Perroux, cit. Benko, 1999).  

Estes pólos produzem dois géneros de efeitos: efeitos de polarização (propícios a 

agravar as desigualdades regionais) e efeitos de dispersão (que impulsionam a difusão 

do crescimento)2. Nessa proposta, a base do mecanismo de difusão é a existência de 

uma “unidade motriz”, que pode ser constituída por uma empresa como por um 

conjunto de empresas ou actividades, relacionando-se entre si, que introduzem inovação 

no espaço circundante.  

Deste modo, a promoção do desenvolvimento regional deve passar pela consideração de 

quais os espaços convenientes para se transformarem em pólos de crescimento e pelo 

investimento na constituição desses pólos, levando a um processo de crescimento 

económico por dispersão.  

Com o passar do tempo foram aumentando as críticas à teoria do crescimento 

polarizado. Os “efeitos exaustores” dos pólos foram reforçados pelas tendências da 

evolução das grandes empresas no desenvolvimento capitalista do pós-guerra e, 

também, os dinamismos económicos serem gradualmente definidos ao nível 

transnacional pelas estratégias das grandes empresas conduziu a que a materialização do 

crescimento económico tivesse passado a fazer-se em espaços muito mais amplos, a 

nível mundial e não a nível “subnacional” como proposta da polarização. A crítica da 

polarização não se limitou apenas a considerar a incapacidade de produção de difusão, 

como também a concepção de desenvolvimento inerente à perspectiva difusionista.  

A continuação das desigualdades regionais a par das desigualdades a nível mundial 

levaram os investigadores a reflectir sobre uma mudança conceptual do 

desenvolvimento regional.  

Por último, o critério do planeamento. Simões Lopes (2001: 42), numa proposta de 

definição sugere: No critério da homogeneidade e no da polarização vão encontrar-se 

as bases do critério do planeamento. Com efeito, este é habitualmente considerado um 

critério “compromisso” que procura aproveitar as vantagens que os dois anteriores 

podem trazer orientando-as no sentido de estabelecer o quadro regional mais adequado 

                                                           
2
 Perroux utiliza as expressões “effets de stoppage” e “effets d’entrainement”.  
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para que os objectivos de natureza politica sejam atingidos. Para o autor, são três as 

condições que se devem verificar na criação de regiões-plano: 

•  dimensão equilibrada e número não muito elevado de regiões; 

•  mínimo de homogeneidade; 

•  existência em cada uma de um pólo (pólo ou centro, dependendo do modelo de 

planeamento) dinamizador da região.  

Richardson (cit. Cabugueira, 2000: 110), para uma definição de planeamento propõe: 

uma região de planeamento é uma área na qual se aplicam decisões económicas, dando 

este facto uma unidade à área. O autor acerca da questão da delimitação das áreas de 

planeamento, sugere algumas soluções:  

• os seus limites devem obedecer às fronteiras das regiões económicas naturais; 

• a unidade de planeamento ideal varia de acordo com a natureza do problema em 

análise; 

•  a unidade óptima depende do horizonte de tempo de planeamento. Decisões a 

curto prazo podem ser adoptadas em áreas pequenas, decisões sobre 

investimento a médio prazo (quatro a dez anos) podem ser tomadas dentro de 

regiões existentes, ao contrário dos problemas de desenvolvimento a longo 

prazo, que exigem a coordenação de infra-estruturas e de outros investimentos 

básicos, necessitam de áreas de investimento muito grandes (abrangendo várias 

regiões).  

Complementarmente, refira-se o conceito proposto por Boudeville (cit. Cabugueira, 

2000): uma região-plano é um espaço contínuo que permite a persecução de um certo 

objectivo económico, seja ele a maximização dos fluxos comerciais; o nível de 

rendimento urbano, o alargamento das fronteiras do pólo com vista à obtenção de uma 

melhor exploração colectiva num âmbito mais alargado.  

 

1.2.4 A noção de local  

A noção de local também não se perspectiva uma tarefa fácil. A análise à organização 

espacial dos fenómenos de desenvolvimento requer necessariamente uma abordagem 
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pluridisciplinar, onde se englobam as dimensões geográfica, político-administrativa e 

socioeconómica.   

A noção de local deve ser considerada como um factor de organização do 

desenvolvimento que é um produto da intervenção conjugada dos actores sociais e dos 

actores políticos (Barthe, 1998, cit. Lamas, 2004). Ainda segundo este autor, a 

construção do local está relacionada com um sistema de relações de poder entre centro e 

periferia ou entre a estrutura central e a estrutura local. Conclui-se, portanto que o local 

é o resultado de mecanismos sociais e políticos.  

 

1.2.5 A noção de desenvolvimento local  

Uma vez explicitada a problemática do desenvolvimento e feita a analise à sua 

organização espacial, é tempo de introduzir outra noção – o conceito de 

desenvolvimento local. Este surge da integração de dois conceitos analisados 

anteriormente, desenvolvimento e local. Numa primeira impressão, o conceito parece 

ser contraditório e confuso, pois “desenvolvimento” e “local” podem parecer dois 

conceitos contraditórios entre si. A tarefa de clarificação conceptual é absolutamente 

necessária, pela grande variedade de usos, de ideologias relacionadas com processos de 

desenvolvimento local e correntes de pensamento.   

Segundo Barthe (cit. Lamas, 2004), o desenvolvimento local surge, numa primeira fase, 

como um discurso de contestação e de reivindicação face ao modelo de 

desenvolvimento fordista (centralizado). O desenvolvimento local é considerado um 

produto da crise dos anos 70, que acabou com o domínio do modelo fordista. No inicio 

da década de 70, por oposição e contestação ao desenvolvimento centralizado imposto 

por este modelo na década anterior, surgem certas noções como planeamento do 

território ou desenvolvimento local, assente nas diversas políticas publicas de orientação 

territorial.  

Como qualquer conceito integrado, composto por duas noções já por si difíceis de 

definir pelos inúmeros significados e usos, é difícil clarifica-lo com exactidão. A 

combinação das duas noções “desenvolvimento” e “local” requer, ainda segundo 

Barthe, diversos princípios de coerência na definição de desenvolvimento local. São 

quatro os princípios de coerência do desenvolvimento local propostos pelo autor: 
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• o primeiro princípio tem como tarefa analisar o processo de desenvolvimento 

local de acordo com uma dimensão sócio - económica; o desenvolvimento local 

é um conceito primordial em torno do qual se organizam a maioria das 

actividades humanas e que se sujeita a grandes transformações na sua 

organização; 

• o segundo princípio, em conjunto com o primeiro, analisa a questão da dimensão 

territorial das práticas de desenvolvimento das sociedades rurais, com o 

objectivo de compreender como é que o local se transformou num lugar de uma 

possível reestruturação das relações sociais, económicas e políticas; 

• no terceiro princípio, dá-se importância ao papel da sociedade na gestão do seu 

desenvolvimento; confere-se uma dimensão sociológica aos processos de 

mobilização social e de produção da acção conjunta; 

• por último, analisa-se o desenvolvimento local numa perspectiva politica, 

essencialmente o estudo do sistema politico - administrativo e das respectivas 

transformações, a fim de compreender os mecanismos implícitos aos processos 

de mudança das sociedades locais.  

O desenvolvimento local é entendido, segundo Greffe (cit. Carvalho, 2000: 21), (…) 

como um processo de diversificação e de enriquecimento das actividades 

económicas e socais sobre um território, a partir da mobilização e da coordenação 

dos seus recursos e das suas energias. Será o produto dos esforços da sua 

população e pressuporá a existência de um projecto de desenvolvimento integrando 

as suas componentes económicas, sociais e culturais. Finalmente. Fará de um 

espaço de contiguidade física um espaço de solidariedade activa (…).   

Tal como se evidenciou, o desenvolvimento local é o resultado de um conjunto de 

acções integradas e pressupõe a mobilização das populações, já que, visa a 

satisfação das necessidades dessas mesmas populações. É esta perspectiva, que se 

quer sempre presente, de que o desenvolvimento local diz respeito às sociedades 

locais e, que é aí que ele se torna matéria, realmente necessário e efectivo. Deverá 

ser divulgado, para o que será necessário mobilizar as populações e 

simultaneamente atribuir apoio técnico e financeiro.  
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1.3 Modelos económicos de desenvolvimento 

 

1.3.1 O modelo fordista  

O modelo fordista surgiu como resposta à crise económica dos anos 30 do século 

XX, caracterizada por uma sobreprodução e por uma grande quebra do poder de 

compra (subconsumo). Este modelo de desenvolvimento económico, definido por F. 

Taylor e H. Ford, caracteriza-se por uma produção intensiva em capital e apoiada 

em sectores industriais chave - aço, petroquímica, maquinaria eléctrica, entre outros 

-, introduz técnicas inovadoras e novos processos e métodos de trabalho, por 

exemplo a observação e a mediação/avaliação dos gestos produtivos através da 

cronometragem (estandardização dos processos e ritmos de trabalho), de forma, a 

ser possível a redução dos custos de produção, o aumento dos salários e sustentar o 

aumento do consumo e da procura. No modelo fordista, o Estado surge como 

principal regulador da economia, investindo em capital, definindo pautas aduaneiras 

para controlar os mercados, promovendo emprego e fornecendo serviços sociais 

gratuitos – o denominado Estado – Providência (Lamas, 2003).  

Este modelo foi aplicado, principalmente, nas grandes regiões industriais, como no 

Norte de França e o Vale do Sena, o Ruhr, o triângulo industrial da Itália e o 

Nordeste dos E.U.A, áreas próximas de mão-de-obra e de matéria-prima, formando 

assim uma rede de cidades industriais. Este modelo propõe também, uma divisão do 

trabalho com uma distinção entre concepção e execução. Na medida, em que a 

concepção compete à empresa e aos seus especialistas necessários às operações de 

estudo, planeamento e organização. E a execução compete aos operários, que não 

têm, segundo o pensamento de Taylor, capacidade e interesse de se ocuparem de 

tarefas de concepção 

Durante a vigência deste modelo de produção surge a dualidade dos que são 

industrializados e os que dependem daqueles. Isto é, quer ao nível do território 

nacional, com áreas urbanas e áreas rurais, em que as primeiras são muitíssimo 

industrializadas, urbanizadas e onde de concentram capitais; quer ao nível mundial, 

com o centro a corresponder aos países capitalistas desenvolvidos e à periferia a 

corresponder às áreas altamente dependentes da produção e dos capitais daqueles 

países.  
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No entanto, o modelo de produção fordista culminou numa grave crise no final da 

década de 1960, inicio da década de 1970. Como principais causas são apontadas as 

crises energéticas que entre 1973 e 1974 conduziram ao aumento na ordem das três 

a quatro vezes do preço do barril de petróleo, que limitou a actividade industrial dos 

países mais desenvolvidos. Os custos de produção aumentaram, os mercados 

saturaram associado ao aumento da concorrência, originando um processo de 

reestruturação industrial (Agostinho, 2008).  

 

1.3.2 Regime de produção flexível  

O modelo fordista caracterizado por um funcionamento organizacional fortemente 

hierarquizado torna-se demasiado inflexível em relação à nova realidade económica 

e às flutuações do mercado.  

Foi possível configurar um novo sistema de produção, contrário à rigidez do modelo 

fordista – o regime de produção flexível.  

O novo regime de produção flexível deve ser analisado quanto ao nível 

organizativo, tecnológico, à estrutura do capital, à força de trabalho, à flexibilidade 

dos modos de consumo e por fim, quanto à divisão territorial do trabalho (Benko, 

cit. Agostinho, 2008).  

Os avanços ao nível da tecnologia electrónica, permitiram uma automatização 

flexível, ou seja, pela introdução de diversas inovações, principalmente tecnologias 

ao nível da produção industrial, conduziram a aumentos significativos de 

produtividade, especialização e competitividade. Aos avanços alcançados no que diz 

respeito às tecnologias de produção e dos recursos humanos, juntam-se-lhe as 

inovações ao nível da organização e gestão empresarial, originando o aumento da 

colaboração entre as empresas, no âmbito das tecnologias, da produção, produtos e 

acessos a mercados (Carvalho, 2000).  

Uma nova Divisão Internacional do Trabalho, com a externalização por parte da 

empresa de certa fases do processo produtivo, com frequente uso da subcontratação. 

Este processo enquadra-se numa lógica de competitividade (redução de custos), 

investimentos (compartilhar os elevados custos e a amortização rápida dos 

investimentos), gestão (melhoria da qualidade, maior flexibilização do sistema 

produtivo). Adopção de formas de organização mais flexíveis, através da 
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segmentação da produção para o exterior da empresa – libertação de certas fases do 

processo de produção para pequenas e médias empresas (PME) ou até para trabalho 

realizado ao domicílio. Estas PME são na sua maioria localizadas em áreas rurais 

periféricas às de intensa industrialização, dotadas de boas acessibilidades. Este 

processo de relocalização vai inevitavelmente contribuir para importantes 

transformações sociais e económicas nestes novos territórios.  

Assiste-se a uma proliferação territorial de PME com funções especializadas que 

estão na retaguarda do processo produtivo de unidades de maior dimensão e que têm 

como objectivo produzir em quantidade ao menor custo, assim como aproveitar 

incentivos relacionados com estratégias de desenvolvimento regional ou local 

(Agostinho, 2008).  

Este modelo de produção flexível ficou marcado por uma ascensão das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) e a sua aplicação no sistema produtivo e 

económico, que contribuiu para a redução do ciclo do produto, para novos padrões 

de consumo e novos ciclos contínuos após a fase da saturação dos produtos. 

Todavia, há um novo agravamento da dicotomia países desenvolvidos/países não 

desenvolvidos. Os primeiros apostam na mão-de-obra qualificada indispensável aos 

novos processos de produção, através da formação profissional, enquanto nos outros 

países a estratégia assenta em mão-de-obra barata, muito pouco qualificada, com 

contratos precários, nas diferenças do valor da moeda e nas vantagens de 

localização. Em simultâneo com este modelo, que continua a impor-se ao nível da 

economia mundial, há a salientar uma economia local/regional com mercados locais, 

onde se assiste a uma disseminação territorial de PME, e um conjunto de actores 

socais, de entre os quais se destaca o poder local. A partir dos anos 70 e 80, as 

autoridades locais responsabilizaram-se pela criação de empregas, sendo na sua 

maioria canalizado para empresas do exterior, atraídas para os seus territórios. O que 

inevitavelmente se traduz na dependência económica local daqueles investimentos 

do exterior (Lamas, 2003). 

A nova política local tem como um dos objectivos atribuir aos territórios e 

populações capacidades para se libertarem da dependência externa, incentivando à 

sua organização e desenvolverem o seu trabalho de forma mais autónoma, criativa e 

produtiva.  



 

 

20

1.4 Os grandes paradigmas do desenvolvimento local  

 

1.4.1 Paradigma funcionalista  

Segundo Henriques (1990: 33), existem dois paradigmas de desenvolvimento numa 

perspectiva espacial, que vigoram na Europa desde há quatro, três décadas a esta 

parte. Citando o autor, (…) correntemente se admite existirem hoje em confronto 

dois paradigmas distintos relativamente à articulação territorial da problemática 

do desenvolvimento: um paradigma “funcionalista” assente em pressupostos de 

difusão espacial do desenvolvimento, e um paradigma “territorialista” assente em 

pressupostos de integração territorial do desenvolvimento.  

Comecemos pelo paradigma funcionalista, que se evidencia na Europa na década de 

60 e início de 70, numa época caracterizada por um grande dinamismo económico, 

no seguimento da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Este 

paradigma tem na sua génese o pensamento económico neoclássico e na 

controvérsia em torno do crescimento equilibrado/desequilibrado, aponta um 

conjunto de hipóteses relativas às causas das disparidades espaciais: as diferenças de 

rendimento explicadas pelas diferentes acessibilidades a mercados e factores 

produtivos. No entanto, essas disparidades poderão a longo prazo atenuar, já que os 

factores produtivos tenderão a deslocar-se das áreas em que são pior remuneradas 

para áreas em que o são mais. Porém, espera-se que o mecanismo de mercado 

possibilite a expansão dos efeitos de difusão do centro para a periferia e que, quando 

o processo de industrialização termine, tenha sido alcançada a integração nacional 

do desenvolvimento (Carvalho, 2000).  

Para este paradigma, a concepção de desenvolvimento assenta na evolução de um 

sistema produtivo cada vez mais eficiente através da acumulação de capital e do 

progresso tecnológico e, por isso, dos fluxos inter-regionais de rendimento e capital, 

de forma a uma maior satisfação das necessidades humanas materiais (Henriques, 

1990).  

Quanto ao subdesenvolvimento, é entendido como um atraso económico explicado 

pela ineficiência da actividade económica, ou seja, pela existência de obstáculos ao 

normal desenrolar da actividade económica, nomeadamente a fraca acessibilidade a 

mercados e a factores produtivos. O objectivo principal deste paradigma é a 
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maximização do crescimento económico e para o alcançar utiliza alguns 

instrumentos, dos quais se destacam: a transferência de capital e tecnologia, a 

promoção de indústrias “modernas” na periferia, transferência de investimentos 

públicos para as áreas “periféricas”, expansão de redes de transportes e 

comunicações das áreas “centrais” para as áreas “periféricas”, criação de pólos de 

crescimento.  

As acções destinadas ao desenvolvimento das áreas mais periféricas são decididas 

ao nível do poder central. O que leva, por vezes, ao não entendimento entre as 

acções empreendidas ao nível central e os desejos das populações envolvidas, que se 

sentem marginalizadas face a estas iniciativas exteriores, sendo “agentes passivos” 

no seu próprio território.  

Uma das principais características do paradigma funcionalista é os pólos de 

crescimento, muito defendidos pelo economista francês François Perroux.  

O conceito de pólo assenta fundamentalmente no desenvolvimento industrial. 

Segundo Perroux (cit. Lamas, 2004: 30), um pólo de desenvolvimento (…) est une 

inité motrice ou un ensemble forme d’unités; une unité simple ou complexe, une 

entreprise, un industrie, une combinaison d’industries est motrice quand elle exerce 

sur dáutres unités avec qui elle est en relation, dês effets d’entraînement par les 

prix, par les flux, par l’information (…).   

Perroux, considera que o progresso económico não surge simultaneamente no 

espaço, nem com a mesma intensidade, e que quando aparece, surgem determinadas 

forças que levam à concentração espacial do crescimento em específicos pontos de 

arranque. Por outro lado, os efeitos de aglomeração que dai advém, se podem 

converter em vantagens económicas muito significativas (Carvalho, 2000). Perroux 

considera os pólos de crescimento como principal meio de crescimento ou 

desenvolvimento de uma dada região. A teoria dos pólos de crescimento, segundo 

este autor, pressupõe que os efeitos de dispersão (indutores de crescimento) que 

advém de pontos espacialmente localizados (empresas, grupos de empresas ou 

aglomerações populacionais), transmitem impulsos de crescimento a outros pontos, 

que podem ultrapassar os efeitos de polarização (susceptíveis de agravar as 

desigualdades regionais), o mesmo é dizer, a reabsorção dos efeitos de dispersão 

pelo próprio ponto. Logo, pretende-se que os efeitos de dispersão sejam mais fortes 

que os de polarização.    
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A François Perroux deve-se também a análise sobre o papel das indústrias 

“propulsoras” e “dominantes” na dinamização do processo de desenvolvimento. 

Estas indústrias propulsoras ou motoras são, na maioria dos casos, indústrias 

modernas, dinâmicas, de crescimento rápido, com grande capacidade de difusão da 

inovação que lhes confere capacidade de dispersão e com grande interdependência 

sectorial, favorecendo a criação de economias externas 

Jacques Boudeville, veio desenvolver as implicações espaciais da abordagem de 

Perroux (Henriques, 1990). Boudeville também atribui grande importância aos 

complexos industriais, dá define pólo de crescimento como um complexo de 

actividades aglomeradas em torno de uma actividade propulsora com boa 

localização capaz de “produzir” um efectivo crescimento económico polarizado e 

permitindo a produção de efeitos de difusão do crescimento em torno dos espaços 

circundantes.     

Porém, a concepção de desenvolvimento assente apenas no crescimento económico, 

não tem evitado o agravamento dos problemas sociais dos países mais 

desenvolvidos, os efeitos pesados quer ao nível social como ambiental desse 

crescimento, e não tem atenuado a diferença entre os países desenvolvidos e os 

outros países, ou em desenvolvimento.  

No que respeita às políticas regionais tradicionais, o seu êxito tem sido limitado 

quanto ao seu objectivo em diminuir as disparidades espaciais nas condições de vida 

das populações nos países que adoptaram essas políticas. Veja-se, por exemplo, o 

caso da Irlanda que surge no relatório da União Europeia sobra a pobreza (2003) 

com uma das maiores percentagens de população pobre entre os quinze países 

membros na altura, no entanto, um rendimento per capita muito elevado (Lamas, 

2004).  

Walter Stöhr e Franz Tödtling (Henriques, 1990), ao analisar os resultados das 

políticas regionais pressupostas no paradigma funcionalista concluíram que na 

maioria dos países não se verificaram aspectos significativos da diminuição das 

disparidades espaciais nas condições de vida das populações – a política dos pólos 

de crescimento saldou-se por efeitos de “trickling down” ou de “spread” 

(dispersão/arrastamento) inferiores aos pretendidos e, desde logo, inferiores aos 

efeitos de “polarizarion” ou de “backwash” (polarização) por si induzidos.  
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Os diferentes acontecimentos socais e políticos ocorridos durante as décadas de 70 e 

80, por exemplo, as transformações demográficas, as inovações tecnológicas e os 

constantes choques petrolíferos, intensificaram as desigualdades sociais, os 

desequilíbrios espaciais da distribuição da riqueza e a dependência externa de 

diversas regiões em relação à produção e aos centros políticos de decisão. Este 

contexto da economia mundial trouxe alterações que colocaram em dúvida os 

fundamentos teóricos do paradigma funcionalista, que até à altura vigorava.  

 

1.4.2 Paradigma territorialista  

Desde os finais da década de 70 surgem novas teorias sobre o desenvolvimento, 

como incentivar o crescimento económico e social num determinado território 

através da mobilização e da coordenação dos recursos endógenos. Surge então uma 

nova ideia, o paradigma territorialista que pressupõe “que o desenvolvimento se 

alcança através da mobilização integral dos recursos das diferentes regiões para a 

satisfação prioritária das necessidades das respectivas populações” (Henriques, 

1990).  

Segundo Henriques (1990), os fundamentos teóricos deste paradigma baseiam-se 

nas insuficiências da política regional tradicional e no reconhecimento de que a 

integração funcional através de mecanismos de grande escala provoca fenómenos de 

“desintegração regional”. Este paradigma tem como objectivo principal o atenuar 

das assimetrias regionais.  

Existe uma articulação entre os diferentes órgãos de decisão, de forma a conciliar os 

diversos interesses a nível nacional, regional e local. O paradigma territorialista 

parte do pressuposto que o desenvolvimento deve ser “autocentrado” em redor da 

identidade territorial e de uma participação territorial activa.  

Esta nova perspectiva (territorialista), faz uma leitura do desenvolvimento local e 

regional, muito para além do estritamente económico e técnico inscrito num 

determinado espaço. Surge uma análise baseada em regiões socioculturais, ou seja, 

considera-se também as especificidades das práticas dos actores e aos contextos 

socioculturais desse mesmo espaço.  

Stöhr, Tödtling e Weaver (cit. Lamas, 2004), consideram que o desenvolvimento 

local assente neste paradigma advém do dinamismo dos territórios e do contributo 
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das pequenas e médias empresas e instituições, como actores de dinamização 

económica local.   

Para alcançar os objectivos a que se propõe o modelo, Stöhr (Henriques, 1990), 

apresenta as seguintes propostas de estratégias para a integração territorial de um 

desenvolvimento endógeno:  

• reforçar as competências decisórias político-administrativas dos órgãos de 

poder local; 

• promover a identidade cultural dos territórios, evitando a “colonização” 

sociocultural exógena; 

• mobilizar os recursos regionais; 

• diversificar a estrutura produtiva regional, promovendo os sectores com mais 

interdependências funcionais como outros sectores; 

• promover as inovações regionais endógenas pressupondo a identidade 

regional e a participação em decisões que correspondam a competências 

descentralizadas, com vista a poder ocorrer uma compatibilização entre os 

recursos disponíveis e as necessidades das populações; 

• uniformizar os termos de troca entre áreas centrais e periféricas.  

 Os instrumentos de política regional, segundo este paradigma, que devem ser utilizados 

em favor da população são os seguintes:  

• criação de formas que possibilitam um aumento do valor acrescentado (o 

capital regional deve o mais possível permanecer na região e o 

investimento aí criado deve articular-se com as estruturas politicas locais 

e respectivos processos de planeamento);  

• selecção de tecnologias diferenciadas tendo em conta os recursos ao nível 

da mão-de-obra, turismo e actividades a ele relacionadas (a tecnologia 

deve permitir poupança de capital, recuperação de recursos renováveis e 

máxima conservação de recursos não renováveis, e mobilização de 

recursos regionais para a criação de infra-estruturas e equipamentos);  

• reforço das acessibilidades a favor das áreas periféricas; 

• criação de padrões regionais no âmbito cultural, dos costumes – 

preservação do ambiente natural e o reforço da “identidade cultural 

regional” -  numa aposta de dinamização de pequenos centros urbanos 



 

 

25

(estes pequenos centros devem funcionar como agentes de pólos mais 

agregados, possibilitando a desconcentração e a criação de condições 

para a valorização e promoção dos recursos endógenos, travando a 

emigração, através do reforço das atribuições e competências dos agentes 

locais no processo de desenvolvimento regional e local). 

No processo de desenvolvimento regional e local, o espaço, segundo o paradigma 

territorialista, é um elemento activo na construção desse desenvolvimento. Ao contrário 

do paradigma funcionalista, o espaço não é apenas o suporte físico da actividade 

humana. Cada região ou lugar detém um potencial endógeno, formado por um processo 

histórico e, é a partir da dinamização de recursos económicos, humanos, culturais e 

institucionais, assim como na participação, gestão e controle pelos agentes locais que o 

desenvolvimento se constrói.  

Todavia, o desenvolvimento regional e/ou local “endógeno” apenas ocorre de facto se 

se basear em dinâmicas locais que não sejam muito dependentes do exterior. Contudo, 

podem existir investimentos exteriores no local, desde que sejam articulados com os 

objectivos de desenvolvimento da população.  

Ernst Brugguer (cit. Henriques, 1990) aponta oito condições para que o processo de 

desenvolvimento regional “endógeno” aconteça: 

• existência de um potencial endógeno ao nível da economia, da 

cultura, da ecologia e politica; 

• possibilidade de um controlo selectivo das relações inter-regionais 

em parceria com os interesses e os objectivos do desenvolvimento 

endógeno; 

• existência de processos e estruturas de competência e decisão “de 

baixo para cima” no uso potencial e no controlo selectivo – princípio 

da subsidiariedade; 

• apoio central a estes processos – principio da solidariedade; 

• existência de uma compreensão integral do desenvolvimento (em 

sentido material, temporal e espacial) pelas diferentes comunidades 

locais do seu espaço físico; 

• boa comunicação entre grupos no seio das regiões; 
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• reforço das atribuições e competências dos agentes de poder locais 

nos processos de desenvolvimento endógeno; 

• desenvolvimento das relações de solidariedade e de coordenação 

entre os espaços periféricos (nas regiões menos desenvolvidas ou 

desfavorecidas, com pouca capacidade para criar riqueza).  

Com a crescente importância das economias locais, as PME começaram a surgir no 

centro da problemática do desenvolvimento local. Assim, surgem novos processos de 

acumulação de capital, novas formas de consumo, novas PME atraídas por outras, 

processos de inovação tecnológica e de capacidade de adaptação das PME, 

proporcionando a renovação dos tecidos económicos territoriais. No paradigma 

territorialista, o desenvolvimento valoriza as especificidades territoriais e o seu 

potencial endógeno.  

 

 

1.5 Contribuições da indústria para o desenvolvimento local  

A indústria representa um sector de grande importância nas estratégias de 

desenvolvimento local e/ou regional. Não raras vezes, a instalação de uma única grande 

fábrica, numa dada região desfavorecida, pode proporcionar uma diminuição 

significativa das taxas de desemprego local e o abrandar do êxodo rural para as grandes 

cidades.  

Todavia, há aspectos pouco positivos nestas localizações. Com o objectivo de obtenção 

de lucros rápidos, as grandes empresas escolhem determinadas regiões pelas vantagens 

que lhes são proporcionadas, como é exemplo a mão-de-obra abundante e barata, 

terrenos cedidos a preços simbólicos, com boas infra-estruturas e acessibilidades, 

isenções fiscais, entre outras. De forma, a que qualquer situação mais desfavorável ou a 

oferta de melhores vantagens comparativas noutros territórios pode conduzi-los a 

encerrarem a suas unidades produtivas e deslocaram-nas para novos locais, deixando 

atrás de si situações de desemprego e crise social. É, em certa medida, a razão porque 
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qualquer medida de desenvolvimento local nunca deve depender em exclusivo do 

investimento exógeno, nomeadamente do industrial3.  

Contudo, para além de atrair agentes de produção externos, há que tentar mobilizar as 

potencialidades endógenas, dinamizar os tecidos produtivos locais e aumentar a 

competitividade externa, através da criação de serviços de apoio à produção que possam 

receber, da melhor forma, investidores de origem endógena ou exógena (Carvalho, 

2000).  

A indústria pode e deve ser um impulsionador de desenvolvimento dos territórios mais 

desfavorecidos, atraindo e fixando as populações através da oferta de postos de trabalho, 

estimulando o desenvolvimento de serviços de apoio diversos – saúde, ensino, 

transportes, telecomunicações -, valorizando os recursos endógenos, dinamizando novas 

indústrias e, tudo isto contribui, de facto, para o aumento dos recursos financeiros das 

populações destes territórios.  

 

De modo sintetizado refira-se algumas ideias sobre o papel da indústria, nas politicas de 

desenvolvimento regional e/ou local (Carvalho, 2000): 

� A indústria como motor de desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas: 

- Aumenta significativamente a oferta de postos de trabalho contribuindo para a 

fixação das populações, evitando o despovoamento dessas áreas. 

- Torna possível o surgimento de serviços - administrativos, financeiros, 

telecomunicações, saúde e ensino. 

- Estimula o crescimento e melhoria de infra-estruturas de transporte, água, 

energia e saneamento básico. 

- Possibilita a melhoria acentuada da qualidade de vida dos seus habitantes; 

- Aumento dos rendimentos familiares. 

- Valoriza os recursos endógenos, nomeadamente as indústrias que transformam 

os produtos originários do sector agrícola e extractivo. 

                                                           
3 As estratégias de atracção de investimentos exógenos com vantagens que lhes são proporcionadas, como 
sendo a venda de terrenos a preços simbólicos e a implementação de serviços de apoio às empresas, são 
alguns dos fundamentos das políticas de promoção industrial em regiões mais carenciadas, geralmente de 
natureza rural.  
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- Estimula o surgimento de outro género de indústrias, fornecedoras de matérias 

intermédias ou que utilizam os seus produtos. 

� Principais causas do dinamismo industrial em áreas desfavorecidas (Carvalho, 

2000): 

- A grande expansão das cidades requer espaços cada vez maiores (para a 

construção de novas habitações e instalações de outras actividades produtivas), o 

que, em certa medida, poder levar ao aproveitamento dos espaços rurais. Ou 

seja, as indústrias que até há poucos anos se localizavam na periferia das 

cidades, com essa expansão ficam envolvidas pelo tecido urbano, podendo 

deslocar-se para áreas rurais. 

- A modernização e o progresso tecnológico de determinadas indústrias 

localizadas no interior da malha urbana, origina a necessidade de aumentar 

significativamente as quantidades de matéria-prima, mão-de-obra e espaço, pelo 

que se passem a instalar nos espaços rurais. 

- As entidades governamentais e locais, de forma a atrair a indústria, promovem 

a construção de parques industriais com amplos espaços, a preços muito baixos, 

já com todas as infra-estruturas necessárias instaladas – saneamento básico, água 

e energia e boas vias de comunicação e transporte. 

- A indústria é atraída para estas áreas por estas serem ricas em recursos 

endógenos (matérias-primas); mão-de-obra disponível e abundante; recursos 

financeiros, que são aplicados na instalação das empresas.  

- A existência de incentivos fiscais concedidos pelos governos e subsídios 

garantidos pela União Europeia incentivam as empresas a sediarem-se. 

- A disponibilização de mão-de-obra mais qualificada, pela existência e 

expansão do ensino profissional e universitário no Interior.  

Vejamos, então, na perspectiva do desenvolvimento local, o caso especifico de Ponte de 

Sor já estudado assente na evolução do sector da indústria 

Em Ponte de Sor, atribuí-se ao sector da indústria o papel de “motor” do 

desenvolvimento local. Todavia, terá a indústria criado dinâmicas próprias de 

desenvolvimento do concelho e será ela o suposto motor de desenvolvimento local? E 

em termos práticos, quais têm sido as contribuições da indústria para o desenvolvimento 

deste concelho? Tentaremos dar resposta a estas questões ao longo da dissertação.  


