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Introdução 

 

 
Esta dissertação tem como objectivo contribuir para o conhecimento teórico e 

conceptual da problemática do desenvolvimento local, através das diferentes abordagens 

deste tema e a partir de um caso prático analisado de acordo com os seus paradigmas e 

modelos teóricos.  

O estudo de caso desta investigação refere-se ao concelho de Ponte de Sor (NUT III – 

Alto Alentejo), com alguma relevância industrial na região Alentejo.  

A autarquia considera a actividade industrial de elevada importância na dinâmica da 

região, o factor de desenvolvimento do concelho, sobretudo, devido às diversas 

vantagens que decorrem da sua localização geográfica com acessibilidades, a existência 

de um parque Industrial atractivo, com terrenos a preços muito competitivos, boas infra-

estruturas, serviços de apoio à indústria em número crescente e baixos salários 

praticados.  

A indústria em Ponte de Sor, desde o início do século XX, tem sido um factor de 

dinamização da economia local.  

A actividade industrial surge com a implantação da rede ferroviária (Linha do Leste), 

que motiva a instalação de unidades de transformação de cortiça. Mais tarde são criadas 

unidades industriais ligadas ao ramo agro-alimentar. A pequena dimensão empresarial, a 

tecnologia ultrapassada e o novo contexto político e económico criado pela adesão de 

Portugal à C.E.E., ditaram o encerramento de algumas PME do sector.  

A partir dos anos 70, do século XX, verifica-se uma diversificação dos sectores 

industriais, particularmente indústrias agro-alimentares (transformação de pimentão, 

alimentos compostos para animais e moagem de cereais) e florestas (transformação de 

cortiça). Contudo, é com a instalação de unidades industriais de componentes para 

automóveis, nos finais dos anos 60 do século XX, que o peso da indústria local evolui 

significativamente.  

Neste concelho, como iremos analisar, têm emergido novas actividades industriais 

inovadoras ao nível local (cortiça), como o surgimento de um sector aeronáutico 

(produção de aviões desportivos ultraleves motorizados).  

No período de 1991-2001 o processo de despovoamento do Alentejo abrandou 

consideravelmente, mas apenas alguns concelhos registaram crescimentos 

populacionais, como é o caso de Ponte de Sor. Todavia, a evolução socioeconómica 
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regional e o fraco grau de urbanização tiveram consequências negativas na demografia, 

com índices de envelhecimento elevados, e baixos níveis de instrução e formação da 

população activa.  

Os desafios que se colocam a estes territórios, de forma a diminuir ou atenuar estas 

tendências negativas, podem passar por uma estratégia de competitividade baseada 

numa eficiente exploração de factores diferenciadores com capacidade para criar 

oportunidades e projectos de desenvolvimento económico e de qualificação territorial, 

de modo a reter e atrair população activa e qualificada.  

A aposta no sector aeronáutico, como iremos analisar, poderá potenciar o 

desenvolvimento dos territórios com alguma relevância industrial, como por exemplo, o 

concelho de Ponte de Sor.  

Este sector da indústria é considerado multiplicador de novas tecnologias (na aquisição 

e desenvolvimento de alta tecnologia) e também pela qualificação da mão-de-obra e 

pelo elevado valor unitário dos seus produtos. Um outro contributo deste sector é o 

desenvolvimento de novas empresas com média-alta densidade tecnológica, sobretudo 

PME, que possibilitam a difusão de inovação aplicada a um conjunto de outros sectores 

e, assim, atribuindo competências e competitividade aos países e regiões que nela 

investem.  

Um outro elemento central expresso neste trabalho refere-se às novas abordagens do 

território e a sua capacidade para promover iniciativas e dinâmicas de inovação. As 

regiões deixaram de ser encaradas como entidades sem vida própria (Fernandes, 2004), 

espaço de simples localização de iniciativas empresariais, em que as vantagens 

comparativas de localização provinham das estratégias de localização das empresas 

(essencialmente dos grandes grupos económicos), para passarem a ser organizações de 

actores económicos, sociais, culturais e políticos que interagem entre si e desenvolvem 

novas dinâmicas de organização produtiva de base territorial, assim como, sinergias que 

resultam em características inovadoras.  

De seguida, referiremos as razões da opção do tema da dissertação, a metodologia 

adoptada e, por fim, a estrutura do trabalho e os pontos principais analisados ao longo 

dos diversos capítulos.  

A opção do concelho de Ponte de Sor para estudo de caso deve-se, particularmente, há 

relação pessoal com este território.  

A selecção do tema da dissertação baseou-se nas características específicas deste sector 

da indústria, uma “indústria” emergente e inovadora ao nível local.  
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A metodologia aplicada no trabalho engloba um conjunto de elementos teóricos que 

foram resultado da reflexão e da pesquisa desenvolvida.  

A estrutura metodológica seguida no trabalho compreende os seguintes pontos: 

- Pesquisa bibliográfica, relativa à problemática do desenvolvimento local, na sua 

dimensão económica, territorial e social e nas suas componentes endógena e exógena, 

do mesmo modo, nas questões centradas no processo de inovação e nas novas formas de 

organização da economia.  

Estas pesquisas foram efectuadas em várias bibliotecas em Lisboa: na Biblioteca de 

Estudos Geográficos da Faculdade de Letras, na do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa e na Biblioteca Nacional, entre outras instituições.  

- Recolha de informação estatística, cartográfica e legislativa, no site do I.N.E., no 

Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

(D.E.T.E.F.P./M.T.S.S.) e no site do Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Ponte de Sor. 

- Consulta de documentos históricos diversos e estudos que perspectivam o 

desenvolvimento local em Ponte de Sor: A carta Estratégica de Ponte de Sor, o P.D.M. 

(Plano Director Municipal de Ponte de Sor), entre outros.  

- Entrevistas com entidades locais, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Sor, quadros superiores da mesma e responsáveis de PME do 

sector aeronáutico instaladas no concelho.  

- Tratamento de informação e montagem de gráficos, quadros e mapas que 

proporcionam uma apresentação mais objectiva dos fenómenos. 

- Conclusão com reflexões sobre os resultados do estudo de caso.  

No que diz respeito à estrutura do trabalho, este é composto por duas partes distintas 

constituídas cada uma por dois capítulos e, por fim, as considerações finais.  

A Parte I tem como objectivo enquadrar a problemática do desenvolvimento local numa 

perspectiva teórica e prática. Para além de sublinhar a importância do processo de 

inovação de base territorial, com o objectivo de reflectir sobre o “meio” como um 

colectivo com dinâmicas internas próprias. 

No capítulo 1, a análise centra-se na clarificação de conceitos relativos à problemática 

do Desenvolvimento (por exemplo, Desenvolvimento, Espaço, região, Local, 

Desenvolvimento Local) e deter-nos-emos nos modelos económicos de 

Desenvolvimento e nos paradigmas do desenvolvimento local (Paradigma Funcionalista 

e Territorialista).  
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O capítulo 2 parte da análise da articulação entre todos os elementos intervenientes no 

processo de desenvolvimento local.  

Por outro lado, sublinha-se a importância do processo de inovação de base territorial, 

com o objectivo de reflectir sobre o “meio” como um colectivo com dinâmicas próprias. 

Os terceiro e quarto capítulos constituem a Parte II, a análise centra-se num estudo de 

caso – o sector aeronáutico e a sua contribuição para o desenvolvimento local.  

O capítulo 3, caracteriza social e economicamente o concelho de Ponte de Sor, desde o 

início do século XX até ao período mais recente, são apresentados diversos dados 

relativos aos principais indicadores demográficos e respectiva evolução e principais 

actividades económicas, com destaque para a indústria.  

No capítulo 4 focamos o quadro produtivo, privilegiando o sector aeronáutico, com a 

intenção de analisar a dinâmica e impacte dos processos de inovação promovidos pela 

indústria do sector aeronáutico no concelho.  

Em anexo, apresenta-se o documento original do inquérito às empresas do sector 

aeronáutico, a entrevista concedida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Ponte 

de Sor e alguma cartografia.  

 

 


