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Capítulo 3. Caracterização socioeconómica do concelho de Ponte de Sor 

 

3.1. Análise demográfica do concelho de Ponte de Sor 

 

3.1.1. Uma perspectiva de Ponte de Sor no início do século XX  

 

Neste ponto iremos escrever um pouco da história do concelho, no início do século XX, 

e da evolução da demografia relacionando com as actividades económicas e com a 

expansão urbana.   

Ponte de Sor devido à sua posição geometricamente central no contexto nacional 

(Gaspar, 1993) e à facilidade de comunicações é na primeira metade do século XX, um 

dos lugares com maior desenvolvimento do Alto Alentejo, com uma actividade 

industrial e comércio importantes.  

Para além da privilegiada situação geográfica que possui, a construção da Linha do 

Leste (1863), a primeira via-férrea portuguesa, a que dista do centro da vila cerca de 

dois km, fazem dela um ponto obrigatório de passagem de todo o tráfego de 

mercadorias exportadas e importadas pelas várias povoações servidas pela estação da 

vila, para além de melhorar as acessibilidades e fixando novas populações e novas 

industrias nomeadamente as corticeiras10. No que respeita à evolução da população do 

concelho, em 1864 havia 3730 habitantes passando a 6720 habitantes em 1890, a 

população como que duplicou. No inicio do século XX este concelho ultrapassava os 

8000 habitantes (quadro 3.1, figura 3.3).  

Ponte de Sor é a vila da região que dispõe de uma maior zona de influência, um centro 

industrial e comercial com merecido destaque. Todavia, 

sem que este facto tivesse suscitado a absorção das suas 

características rurais. Deduz-se por isso, que toda a 

indústria e comércio locais se encontram directamente 

relacionados com esta característica. As principais 

indústrias são de transformação de cortiça, preparação de 

carnes de porco, secagem e moagem de pimentão, 

descasque de arroz, preparação e curtimento de peles e moagem de trigo. 

                                                 
10O traçado das vias-férreas portuguesas ficou em larga medida submetida ao da rede espanhola e também 
aos interesses dos empresários que exploravam a maioria das vias-férreas. Alegria, Maria Fernanda: 1983  

        Figura 3.1 Publicidade. Fonte: jornal A 
Mocidade 
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Ponte de Sor era o maior entreposto de cortiça de todo o Alentejo. Para dados 

recolhidos entre a década de vinte e quarenta do século XX, a vila possuía ao todo seis 

fábricas de transformação de cortiça: Mundet & C.ª Lda, José de Matos, Carrusca, Pinto 

& Jerónimo, Sociedade Alentejana de Cortiça e Manuel de Sousa Eusébio11. 

Uma memória descritiva da vila de 1943, encontrada nos arquivos da Câmara Municipal 

de Ponte de Sor, evidência bem a importância desta como centro industrial: faz 

referência a pedidos de terreno para a instalação de fábricas de cortiça, pimentão, 

salsicharia, entre outras. 

O comércio também se encontrava bastante desenvolvido. O artigo Ponte de Sor, sua 

importância comercial e industrial12 destaca as firmas A. B. Carvalho & Cª, um dos 

maiores estabelecimentos comerciais do distrito, João Pais Branco e Ramiro Pires 

Filipe. 

 

    

Figura 3.2. Fábrica de descasque de arroz à esquerda. Edição Casa Regional, sem data.  

 

Relativamente à expansão urbana, na vila de Ponte de Sor, os terrenos que ao seu 

natural desenvolvimento interessava urbanizar, constituíam propriedades particulares 

que por nenhum preço eram cedidas. 

Algum terreno que fosse considerado livre era de imediato preenchido por habitações, 

que devido à carência de terrenos para construção tomava tão grande densidade, que 

logo tornava os bairros insalubres e as casas de pequena dimensão e impróprias. Nestas 

condições estavam o bairro a norte do campo da feira e o Alabacho ao sul da vila, junto 

à margem do rio Sor.  

                                                 
11 Jornal A Mocidade. 
12 Separata do Álbum Alentejano, Concelho de Ponte de Sor, s/data 
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Poucas eram as edificações que obedeciam às condições de higiene necessárias. Por esta 

altura ainda se construía em sistema palhota.13 

O documento de 1943 citado atrás descrevendo por alíneas a vila de Ponte de Sor, refere 

a inexistência de uma rede de esgotos. Como solução, algumas habitações utilizavam 

uma vala de escoamento de terras. Os lixos particulares eram depositados nos quintais 

sendo posteriormente transportados para as terras; em relação aos lixos municipais, 

estes eram acumulados em terreno particular e tinham o mesmo destino sem qualquer 

tratamento. A limpeza das ruas era deficiente e feita de forma condenável.  

A vila era dotada de rede de abastecimento de águas. A rede de energia eléctrica era 

fornecida por uma empresa concessionária particular. 

Arrendar uma casa ou obter terreno para construção era muito difícil. Dificuldade essa, 

agravada pelo constante aumento da população, consequência da sua posição geográfica 

privilegiada assim como da proximidade ao caminho-de-ferro. Em 1930 a população do 

concelho já era de 15 830 habitantes, com uma variação positiva 23% em relação a 1920 

(quadro 3.1). Numa notícia publicada no Jornal A Mocidade de 27 de Março de 1927 lê-

se, que pela enorme procura de habitação em Ponte de Sor fez com que os senhorios 

exigissem rendas muito altas, chegando aos 150$00 mensais. 

Pelas mesmas razões que atrás foram mencionadas, era difícil encontrar algum terreno 

que possibilitasse construir novas instalações e serviços.  

A distância que separava o centro da vila e a estação dos caminhos-de-ferro, cerca de 

dois km, evitou possíveis problemas relacionados com a instalação de edifícios 

industriais, que nesse espaço encontravam terreno suficiente para se implantarem. 

No que diz respeito à evolução da população do concelho entre 1864 e 1960 verifica-se 

uma variação positiva total de 487, 2% (quadro 3.1). Na figura 3.3 é bem visível a 

crescente evolução demográfica do concelho, todavia nas décadas de 50 e, sobretudo, de 

60 ocorreu uma significativa baixa populacional, verificou-se uma variação negativa de 

21% em relação à de 1950. Como causa apontada para esta situação estiveram os 

significativos fluxos migratórios em direcção às periferias urbanas de Lisboa e Setúbal, 

fenómeno que afectou todo o Alentejo (Camacho, 1996, cit. Lamas, 2003). 

 

 

 

                                                 
13 Jornal A Mocidade, 27 de Março de 1927 
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Quadro 3.1 

Evolução demográfica do Concelho de Ponte de Sor 

                                                                  Fonte: I.N.E. – Recenseamento Geral da População, 1864 a 1960 

 

Figura 3.3 

Evolução Demográfica do Concelho de Ponte de Sor (1864-1960)
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                                                              Fonte: I.N.E. – Recenseamento Geral da População, 1864 a 1960 

 

Concelho Ponte Sor (1864-1960) 
Ano População Percentagem de variação 
1864 3730  
1878 5775  

1864/1878 (%)  54,8% 
1890 6720  

1878/1890 (%)  16,3% 
1900 8092  

1890/1900  20,4% 
1911 10760  

1900/1911 (%)  33,0 % 
1920 12904  

1911/1920 (%)  20,0 % 
1930 15830  

1920/1930 (%)  23,0 % 
1940 19232  

1930/1940 (%)  21,5 % 
1950 21937  

1940/1950 (%)  14,1 % 
1960 21902  

1950/1960 (%)  - 0,2 % 
1864/1960 (%)  487,2% 
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3.1.2. Evolução demográfica nas últimas décadas 

 

 O concelho de Ponte de Sor está integrado na Região Alentejo, pertencente à NUT III- 

Alto Alentejo. Ponte de Sor foi elevada à categoria de cidade a 14 de Agosto de 198514. 

Com 18 140 habitantes (quadro 3.2), em 2001, numa área de 839,5 Km2, ocupa uma 

posição geográfica privilegiada no contexto nacional.  

 

Figura 3.4 

Enquadramento geográfico do concelho de Ponte de Sor no país 

 
                                                    Localização Geográfica do Concelho de Ponte de Sor. Fonte: Garrinhas: 2006   

  

 

 

                                                 
14 Lei 35/85, de 14 de Agosto.  
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Na década de 70, os movimentos de saída de população que caracterizaram a década de 

60 estabilizaram. Para tal contribuíram factores de ordem política e social, como o 

retorno de população proveniente das ex-colónias, a saturação de territórios 

normalmente receptores de mão-de-obra regional e as transformações decorrentes do 

processo político iniciado no 25 de Abril de 1974 (Camacho, 1996, cit. Lamas, 2003).  

Na década de 80, apesar da estabilização da população na década anterior, o concelho 

de Ponte de Sor regista um agravamento relativamente aos seus efectivos, com uma 

variação negativa de 1,5% em relação à década de 70 (quadro 3.2).  

Os resultados do censo de 1991 para o interior do País são desanimadores, contudo o 

concelho não perde praticamente população, com uma variação positiva de 1,9% em 

relação à década de 80 (quadro 3.2).  

 
 

 
 

Quadro 3.2 
Evolução demográfica do concelho de Ponte de Sor                                                                   

 

                                                                     Fonte: I.N.E.- R.G.P. – 1970, 1981, 1991, 2001 
                                                                                             * I.N.E.- Anuário Estatístico da região Alentejo, 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concelho Ponte Sor (1970-2008*) 
Ano População Percentagem de variação 
1970 17320  

1960/1970 (%)  - 21,0 % 
1981 18079  

1970/1981 (%)  4,4 % 
1991 17802  

1981/1991 (%)  - 1,5 % 
2001 18140  

1991/2001 (%)  1,9 % 
1970/2001 (%)  4,8 % 

2008* 17078  
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Figura 3.5  
 

Evolução Demográfica do Concelho de Ponte de Sor (1970-2008*)
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                                                                                                                 Fonte: I.N.E.- R.G.P. – 1970, 1981,1991,2001 
                                                                                                   *I.N.E.- Anuário estatístico da Região Alentejo, 2008  

 
 
 
 
3.1.3. Estrutura etária da população  
 
 

No que se refere à estrutura etária da população do concelho de Ponte de Sor, desde 

1970 até à actualidade, verifica-se um progressivo envelhecimento da população com 

um aumento do número de idosos, o qual passou de 11, 4%, naquele ano, para 23,7% 

em 2001 (quadros 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).  

Relativamente à análise de alguns índices relativos à estrutura etária do concelho de 

Ponte de Sor, verificamos: quanto ao índice de envelhecimento (relação entre a 

população idosa e a população jovem – ratio idosos/jovens), este tem crescido desde 

1970 a 2001 (quadro 3.7). O índice de dependência de jovens (relação entre a população 

jovem e a população em idade activa) tem decrescido, ao contrário do índice de 

dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em idade activa) 

que tem aumentado.  
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Por fim, no que diz respeito ao índice de dependência total (relação entre a população 

jovem e idosa e a população em idade activa) tem revelado um aumento dos valores de 

dependência (quadro 3.7). 

 

 

Quadro 3.3 
População por grupos etários no concelho de Ponte de Sor em 1970 

 
Concelho de Ponte de Sor 

Grupos Etários  População % 
0-14 3975 23,0 

15-64 11375 65,7 
≥ 65 1970 11,4 

Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1970 

 

 

Quadro 3.4 
População por grupos etários no concelho de Ponte de Sor em 1981 

 
Concelho de Ponte de Sor 

Grupos Etários População % 
0-14 3536 19,6 

15-64 11586 64,1 
≥65 2957 16,4 

Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1981  

 
 
 

 
Quadro3.5 

População por grupos etários em Ponte de Sor em 1991 
 

                                                                                                                                             Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concelho Ponte de Sor  
Grupo Etário  População % 

0 – 14 3126 17,6  
15 – 64 11197 62,9  
≥ 65 3479 19,5  
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Quadro3.6 

População por grupos etários em Ponte de Sor em 2001 

                                                                                                                                              Fonte: I.N.E.- R.G.P. 2001 

 
 

Quadro3.7 
Evolução de indicadores demográficos (1970 a 2001) 

                Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1970,1981,1991,2001 

 

 
 

 

3.1.4. Movimento migratório   

 
 

O concelho de Ponte de Sor tem na actualidade uma população mais estável do que 

tinha em 1981. Na realidade, em 1981, 83,2% da população não mudou de concelho, 

enquanto em 2001 a capacidade de fixação foi de 96,8% (quadros 3.8, 3.9, 3.10). No 

que se refere ao saldo migratório interno tem registado valores sempre negativos, o que 

revela que saiu mais efectivos do que entrou.  

O crescimento populacional alcançado pelo concelho de 1991 para 2001 deve-se, 

essencialmente, a um aumento do saldo natural e não ao saldo migratório, já que este 

apresenta uma constante de valores negativos (figura 3.6).  

 

 

 

 

 

Concelho Ponte de Sor  
Grupo Etário População % 

0 – 14 2570 14,2  
15 – 64 11263 62,1  
≥ 65 4307 23,7  

Ratio idosos/jovens % 
Índice de 

dependência/jovens % 
Índice de 

dependência/idosos % 
Índice de dependência/ 

/total % Concelho 
1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 

Ponte de 
Sor  

49,5 83,6 111,3 167,6 34,9 30,5 27,9 22,8 17,3 25,5 31,1 38,2 52,2 56,0 59,0 61,1 
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Quadro 3.8 
Saldo migratório interno e capacidade de fixação do concelho Ponte de Sor  

(1981) 
 
 
 
 
 

                                 Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1981 

 
 

 
 
 
 
 

Quadro 3.9 
Saldo migratório interno e capacidade de fixação do concelho de Ponte de Sor 

(1991) 
 

 
 
 
 

                             Fonte: I.N.E.- R.G.P. 1991 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3.10 
Saldo migratório interno e capacidade de fixação do concelho de Ponte de Sor 

(2001) 
 

 
 
 

 
                      Fonte: I.N.E.- R.G.P. 2001 

 

 

 

 

 

Pop. Residente 
Pop. Que não 

mudou de 
Concelho 

% da Pop. Que 
não mudou de 

Concelho 

Saldo migratório 
interno 

18079 15047 83,2  -97 

Pop. Residente 
Pop. Que não 

mudou de 
Concelho 

% da Pop. Que 
não mudou de 

Concelho 

Saldo migratório 
interno 

17802 17210 96,7  - 17 

Pop. Residente 
Pop. Que não 

mudou de 
Concelho 

% da Pop. Que 
não mudou de 

Concelho 

Saldo migratório 
interno 

18140 17553 96,8   -29 



 61 

 
Figura 3.6 

 
SALDO NATURAL 

 

 
 

                                       Fonte: Atlas das Cidades de Portugal INE, 2002 – Ponte de Sor  

 

 

 

3.1.5. Nível de urbanização  

 

O concelho de Ponte de Sor caracteriza-se por uma densidade populacional 

relativamente baixa, apesar de apresentar algumas freguesias que devem ser 

classificadas como freguesias urbanas (a freguesia de Ponte de Sor), onde se concentra 

um número apreciável da população do concelho (quadro 3.11). É um concelho extenso 

(839,5 km2) e com um povoamento de tipo concentrado. Em termos de tipologia, o 

concelho de Ponte de Sor considera-se medianamente rural (Alves, 2001).   

 

Quadro 3.11 
 

População por dimensão de lugares – concelho de ponte de sor (2001) 
  

Lugares 
 

Total População 
Residente 

% 

Isolados  870 4,8 
Até 1999 hab 39 9939 54,8 

2000-4999 hab 0 - - 
5000 a 9999 

hab 
1 7331 40,4 

                                                    Fonte: Anuário da Região Alentejo 2006, INE 

 

 
 



 62 

3.2. As actividades económicas do concelho de Ponte de Sor  

 

3.2.1. Actividades Primárias  

 

O concelho situa-se numa área de grande vocação agrícola e florestal. Em termos 

agrícolas, localizado numa das cabeceiras do Vale do Sorraia, as culturas de regadio 

predominam – o milho, culturas horto-industriais e pomares. Sob o ponto de vista 

florestal, é considerado o melhor montado de sobro e pinhal do país, que constitui uma 

das áreas de grande impacto económico, já que a cortiça é um dos valores de exportação 

nacional.  

No entanto é representativa a redução da actividade agrícola na estrutura profissional 

local durante estas três últimas décadas: de 38,6% em 1981 passou a 12,5% em 2001 

(quadro 3.12). A menor taxa dos três sectores de actividade.  

No Alentejo (NUT II), como no resto do país, a queda da população activa nas 

actividades primárias é notória. Ao analisar o quadro 3.12 verifica-se que o valor foi 

progressivamente diminuindo, alcançando os 11% em 2001. O mesmo se verifica com a 

NUT III (Alto Alentejo), onde se insere o concelho de Ponte de Sor, se em 1981 a 

população activa nas actividades primárias era de 34,3%, actualmente este valor é de 

cerca de 10%.  

 
 

Quadro 3.12 
População activa nas Actividades Primárias 

 

Fonte: Fonte: I.N.E.- R.G.P. – 1981, 1991, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

Região 
    Total 
População 

Activa (1981) 

População 
Activa 

    % 

Total 
População 

Activa 
(1991) 

População 
Activa 

% 

Total 
População 

Activa 
(2001) 

População 
Activa 

% 

Ponte de 
Sor 

6124 2366 38,6 6435 1620 25,1 7983 1004 12,5 

Alto 
Alentejo 

119885 41218 34,3 46554 9774 21,0 53610 5402 10,1 

Alentejo 
 

182308 67158 37,0 200484 46574 23,2 352949 38700 11,0 
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3.2.2. O Comércio e os Serviços 

 

Tal como a tendência geral da região Alentejo e do país, o sector predominante no 

concelho de Ponte de Sor, actualmente, é o terciário (comércio e serviços) com cerca de 

50% da população activa. O concelho é a área de serviços e atracção da região, 

constituindo o pólo de apoio aos concelhos de Alter do Chão, Avis, Gavião, Mora e 

zona Sul de Abrantes segundo estudos efectuados para o primeiro PDM, datado do 

inicio da década de oitenta15. 

Em 1991, a percentagem de população activa neste sector ultrapassa o sector primário, 

atingindo o valor de 45% e, em 2001, evolui favoravelmente para quase metade da 

população activa do concelho (quadro 3.13).  

 
 

Quadro 3.13 
População activa no Comércio e Serviços  

 

Região 

Total 
População 

Activa 
(1981) 

População 
Activa 

% 

Total 
População 

Activa 
(1991) 

População 
Activa 

% 

Total 
População 

Activa 
(2001) 

População 
Activa 

% 

Ponte 
de Sor 

6124 1756 28,7 6435 2890 45,0 7983 3972 49,8 

 Alto   
Alentejo 

119885 41160 34,3 46554 25244 54,2 53610 31445 58,7 

 
   Alentejo 

 
182308 59721 33,0 200484 101922 50,8 352949 194173 55,0 

Fonte: Fonte: I.N.E.- R.G.P. – 1981, 1991, 2001 

 

O crescimento deste sector de actividade está totalmente relacionado com os outros 

sectores de actividade. Os desenvolvimentos verificados na actividade agrícola, mas 

sobretudo, na industrial e o ramo da construção civil impulsionaram a criação de 

serviços de apoio tais como agências bancárias, companhias de seguros, administração 

pública, serviços de contabilidade, serviços de limpeza, empresas de transporte e 

escritórios diversos.  

Ponte de Sor tornou-se no centro de uma área com dinamismo económico, onde 

aumenta a procura de serviços. 

 

 

 

                                                 
15 O PDM foi ratificado pela Portaria nº 189/89, de 7 de Março. Sob proposta da Câmara Municipal, a 
revisão do seu PDM foi aprovada em 28 de Fevereiro de 2004.  
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3.3. A Indústria e o Desenvolvimento Local do concelho de Ponte de Sor 

 

3.3.1. A história da Indústria no concelho de Ponte de Sor 

 

 

Uma das actividades económicas que maior crescimento regista ao longo destas últimas 

três décadas é a industrial. Verificamos que, para dados de 1981 a população activa na 

Indústria é de 12,5 % passando a 28,5% em 2001. O Alentejo (NUT II) e o Alto 

Alentejo (NUT III) seguem a mesma tendência (quadro 3.14).  

 

 
Quadro 3.14 

População activa na Indústria  
 

Região 

Total 
População 

Activa 
(1981) 

População 
Activa 

% 

Total 
População 

Activa 
(1991) 

População 
Activa 

% 

Total 
População 

Activa 
(2001) 

População 
Activa 

% 

Ponte de 
Sor 

6124 767 12,5 6435 1925 29,9 7983 2274 28,5 

Alto 
Alentejo 

119885 19846 17,0 46554 11536 24,8 53610 12444 23,2 

 
Alentejo 
 

182308 26663 15,0 200484 51988 25,9 352949 90294 27,9 

Fonte: Fonte: I.N.E.- R.G.P. – 1981, 1991, 2001 

 

 

Ponte de Sor é um dos concelhos da região Alentejo com maiores tradições na 

indústrias e onde os índices de população activa são mais elevados. A actividade 

industrial, como evidenciamos atrás, surge com a implantação da rede ferroviária que 

propicia a instalação de algumas unidades de transformação de cortiça. Mais tarde, são 

criadas unidades indústrias ligadas ao ramo alimentar, relacionadas com a 

transformação de produtos fruto-hortícolas da região, nomeadamente a secagem e 

moagem de pimentão, descasque de arroz e moagem de trigo. Contudo, pela pequena 

dimensão empresarial de grande parte destas empresas, a tecnologia ultrapassada que 

utilizavam e o novo contexto politico e económico gerado com a adesão de Portugal na, 

à data C.E.E., levou ao encerramento de muitas das PME do sector.  
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Para dados de 199416, as indústrias agrícolas e florestas recebiam pouco mais de 9,3% 

do emprego industrial do concelho, concentrando-se essencialmente em duas empresas: 

a Incopil e a Rações Falcão. 

A Incopil é fundada em 1974, dedicando-se à transformação de pimentão. A partir da 

década de oitenta passa por um momento difícil, já que perde o seu principal mercado, 

os Estados Unidos da América. Na década de noventa a empresa tem dificuldade em 

exportar para os países da União Europeia, pela concorrência de países como a Índia e o 

Paquistão, que introduzem no mercado europeu produtos a preços mais baixos. A 

alternativa encontrada foi produzir novos produtos como o pimentão em massa, 

direccionando o mercado para grandes e pequenas superfícies e para a Indústria das 

carnes nacional.  

Actualmente a Incopil S.A. constitui a empresa nacional mais relevante do sector do 

fabrico de massa de pimentão.  

A Rações Falcão, também data dos anos setenta, é uma empresa de média dimensão e, 

tal como outras congéneres nacionais, enfrenta uma situação algo difícil devido à forte 

concorrência dos grandes grupos multinacionais e também pela dificuldade em 

acompanhar a evolução tecnológica e em matérias-primas deste sector.  

No ano de 1968, vem instalar-se em Ponte de Sor a CIMBOR, empresa de capital 

exclusivamente nacional, sendo o maior accionista o Banco Português do Atlântico. 

Esta empresa produzia artigos em borracha e componentes para automóveis produzidos 

pela VW. Constituía o maior empregador do concelho de Ponte de Sor (200 

trabalhadores). No entanto, no final da década de setenta a CIMBOR entra em processo 

de falência, encerrando em 1980.  

A Inlan, empresa filial da General Motors, compra as instalações da CIMBOR e em 

1981 inicia a produção de componentes para automóveis. A Delphi (como mais tarde se 

denomina) é o maior empregador privado do distrito de Portalegre, integra cerca de 

quinhentos e dez (510) trabalhadores, dos quais quatrocentos e trinta (430) pertencem 

aos quadros e oitenta (80) sob regime de contrato. Esta empresa é o principal “motor 

económico” do concelho, é a maior entidade empregadora. Todavia, a empresa 

apresenta um baixo nível de integração local, sendo de fraca intensidade os efeitos 

multiplicadores sobre o território onde se localiza. O baixo índice de integração deve-se, 

sobretudo, a estratégias orientadas para a exportação, aos baixos custos salariais e na 

                                                 
16 Garrinhas, 1996.  
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pré-existência de instalações (Garrinhas, 1996). Todos estes factores aumentam o risco 

de dependência da economia do concelho face a uma única empresa que, para além do 

mais, desenvolve uma actividade muito condicionada pelo mercado e pelas estratégias 

definidas pelo grupo17.  

 A redução da dependência local face à Delphi deve passar por estratégias promovidas 

pela autarquia, com objectivo de atrair investimentos exógenos e endógenos mais 

adequados à realidade local.  

No entanto era necessário construir uma nova Zona Industrial atractiva a norte da 

cidade, destinada à média e grande indústria não poluente, numa área de cerca de 70 

hectares que veio somar aos 42,5 já existentes18. Esta nova Zona Industrial, cujo 

projecto data de 1999, foi financiada no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio.   

Devido aos processos de concentração relacionados com o novo modo de produção, ao 

nível de reunião de matérias-primas, de capitais, de mão-de-obra e de consumo 

impulsionaram o crescimento dos lugares onde as indústrias se instalam.  

Com efeito, aproveitando as potencialidades da floresta de montado, o Município de 

Ponte de Sor considerou viável concertar esforços para atrair a indústria corticeira. 

Em 2000, é inaugurada uma fábrica de armazenamento e transformação de cortiça, do 

Grupo Amorim, com um investimento de mais de “um milhão de contos” 19 e a criação 

de mais de cem postos de trabalho.  

No ano de 2001 é inaugurada a unidade de produção da Subercentro20 (empresa do 

grupo Suberus), o projecto implicou um investimento global de 17 milhões de Euros21, 

com a criação de quase duzentos postos de trabalho. A empresa dedica-se ao negócio de 

transformação de cortiça, a uma especialização ao nível de preparação desta. A unidade 

de Ponte de Sor apresenta características únicas, tais como a adopção de novas 

tecnologias, assim como a exploração de novos modos organizacionais e de gestão. 

Apostou na aplicação de tecnologias avançadas nos equipamentos e processos 

produtivos, na organização interna, na automatização fabril bem como nos sistemas de 

informação e de gestão de operações.  

 
                                                 
17  Ao fim de 29 anos de laboração, a Delphi acabou por encerrar a unidade de Ponte de Sor em 
Dezembro de 2009. 
18 A zona industrial mais antiga encontra-se em grande parte sujeita a pequenas e médias indústrias não 
poluentes. 
19 Jornal Ecos do Sor, 13 de Março de 2000  
20  A Subercentro, a segunda maior corticeira da região, encontra-se em processo de insolvência desde o 
inicio de 2009.  
21 http://www.jornalfontenova.com  
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Entretanto, instalaram-se outras empresas dos grupos Jorge Pinto de Sá, Álvaro Coelho 

e Juvenal Ferreira da Silva.  

Emergem também outras actividades industriais inovadoras ao nível local, como o 

surgimento do sector aeronáutico. Este está representado por duas empresas: a 

MotorAvia S.A., instalada no Parque Industrial de Ponte de Sor desde 1999 e a 

Dyn’Aero – Tecnologia Aeroespacial Ibérica S.A., de capital francês, instalada no 

concelho em 2001. A actividade destas empresas está centrada no fabrico de aeronaves 

e componentes, manutenção e concepção de estudos e projectos aeronáuticos.  

Além de potenciar o desenvolvimento dos territórios, a aposta no surgimento de um 

sector aeronáutico contribui para qualificar a mão-de-obra, tornando-a especializada e, 

potencia o desenvolvimento de novas empresas com alguma densidade tecnológica, 

principalmente PME, que contribuem para a difusão de inovação aplicada a outros 

sectores da indústria.  

É neste âmbito que deve ser destacado e avaliado o facto do Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor (quadro 3.15) e a Câmara Municipal 

desempenharem um papel importante na promoção de emprego e na dinamização da 

economia local, através de políticas concertadas no sentido de incentivar a instalação de 

empresas.  

 

 
 

Quadro 3.15 
Actividade do Centro de Emprego de Ponte de Sor  

  
Anos Ofertas de Emprego Colocações Efectuadas 

2003 235 180 
2004 189 151 
2005 360 240 
2006 282 182 
2007 481 305 
2008 598 401 
2009 635 332 
Total  2780 1791 

Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional. Estatísticas, Mercado de Emprego. 2003-2009 
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O Centro de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor tem um papel de 

cooperação entre os agentes económicos e sociais locais, na tentativa de promover o 

desenvolvimento do concelho e na prática de políticas de emprego e formação 

profissional. Apesar de, actualmente, proliferarem empresas de contratação temporária a 

que as empresas recorrem para recrutar trabalhadores em regime de contratos 

temporários.  

Na década de oitenta, é criado pela Câmara Municipal um núcleo de promoção de 

emprego e captação de novos investimentos – o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico. Este Gabinete tem como finalidade apoiar os empresários do concelho e 

canalizar esforços para potenciar a implantação de novas indústrias na região. Este 

serviço toma a responsabilidade pela gestão do Parque Industrial e no estabelecimento 

de contactos com empresas que pretendam espaços para uma unidade industrial. A 

Câmara Municipal promove o concelho junto dos empresários, de associações de 

comércio e indústria e de outros países. É revelada a localização privilegiada do 

concelho; um Parque Industrial com devidas infra-estruturas (dotado de rede de água, 

esgotos, gás natural, electricidade e arruamentos); os baixos custos do terreno (mais de 

vinte trabalhadores o preço é de 0,005 cêntimo o m2, vinte trabalhadores o preço é de 

2,49 o m2, menos de vinte trabalhadores o preço é reduzido a 0,10 cêntimos o m2 por 

trabalhador); a existência de uma rede viária e acesso ao caminho-de-ferro; o 

dinamismo demográfico do concelho e boa qualidade de vida; bons equipamentos 

colectivos e de lazer. Além da existência de quadros médios e superiores naturais do 

concelho.  

Todas as políticas de fixação de investimentos em Ponte de Sor pretendem contribuir 

para o desenvolvimento local, ao nível da dinamização de outras actividades 

económicas, na criação de postos de trabalho para além de reflectirem a expansão e 

requalificação urbana. 
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3.3.2. Unidades Industriais no concelho de Ponte de Sor – A Indústria 

transformadora 

 

Neste ponto analisamos a indústria transformadora do concelho, com base na 

informação de 2008 de indicadores industriais do concelho do Departamento de 

Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (DETEFP/MTSS).  

Segundo os dados fornecidos pelo DETEFP (2008), o número de pessoas ao serviço na 

indústria transformadora é de 1184, distribuídas por 54 empresas (quadro 3.16). 

Quadro 3.16 
Número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos, do concelho de Ponte de Sor e 

actividade, segundo a dimensão do estabelecimento, 2008 
 

Actividade Económica 
1 a 4 

Pessoas 
5 a 9 

Pessoas 

10 a 19 
Pessoas 

 

20 a 49 
Pessoas 

 

50 a 99 
Pessoas 

 

100 a 
149 

Pessoas 
 

150 a 
199 

Pessoas 
 

250 a 
499 

Pessoas 
 

 
Total 

Empresas 
 

Ind.Conserv.Frutos e 
Produt. Horticolas 

- 8 - - 57 - - - 65 

Prod. Óleos e Gord. 
Anima. e Veget. 

4 5 - - - - - - 9 

Fab. Prod. Padaria e 
Outros Base Farinha 

25 15 28 - - - - - 68 

Fab.Produt.Alim. 2 - - - - - - - 2 

Fab.Alim. Animais - - 16 - - - - - 16 

Ind de Bebidas 2 - - - - - - - 2 

Conf.Art.Vest. - 8 - - - - - - 8 

Ser.Aplaina. 
Impregn.Mad. 2 - - - - - - - 2 

Fab.Art.Madeira,Cortiça, 
Espart. e Cestaria 

- 6 - 23 65 143 177 - 414 

Impressão e 
Act.Relacionados 

7 - - - - - - - 7 

Fab.Produt.Quím.de Base, 
Adubos e Compostos 

8 5 - - - - - - 13 

Fab.Produt.Betão,Gesso e 
Cimento 

- 5 17 - - - - - 22 

Serr.Corte e Acab. 
Rochas Ornam. e Outras 

Pedras de Const. 
3 - - - - - - - 3 

Fab.Element.Constr.Metal 2 15 - - - - - - 17 

Fab.Prod.Forj.,Estamp.e 
Laminados; Metarlurgia 

1 - - - - - - - 
1 
 

Activ.Mecanica Geral - - 19 - - - - - 19 

Constr. Naval 1 - - - - - - - 1 

Fab. Aeronaves e 
Equipam. Relacionado 

- 6 - - 78 - - - 84 

Fab.Mobil.e Colchoes 1 - - - - - - - 1 

Inst.Maq. e 
Equipam.Industriais 

- - - - - - - 430 430 

Total 58 73 80 23 200 143 177 430 1184 

Fonte: Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (DETEFP/MTSS)  
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Os ramos de actividade mais representativos da indústria transformadora no concelho 

(segundo o DETEFP) são o da indústria de conservação de frutos e produtos hortícolas, 

de panificação e outros produtos à base de farinha, da corticeira, de fabricação de 

aeronaves e de instalação de máquinas e equipamento industrial, com um peso total de 

cerca de 90% de pessoas ao serviço e de 50% de empresas (quadro 3.17). O ramo da 

instalação de máquinas e equipamento industrial (onde se inclui os componentes para 

automóveis) é o mais importante em termos de emprego, pois somente uma empresa 

(1,9%) emprega mais de 35% da população ao serviço da indústria (quadro 3.17).  

Esta empresa é a Delphi, que encerrou no final de 2009 e os dados que dispomos são de 

2008, deste modo esta informação estatística não está actualizada. Como atrás foi 

constatado e analisando estes valores, a dependência local face a esta empresa era muito 

grande. 

A indústria corticeira constitui o segundo ramo mais importante no que diz respeito ao 

emprego, com cinco empresas (9,2%), emprega 35% da população ao serviço da 

indústria22 (quadro 3.17).  

O ramo de fabricação de aeronaves e equipamento relacionado, com duas empresas 

(3,7%), emprega 7,1% da população ao serviço da indústria constituindo o terceiro ramo 

mais importante ao nível local (quadro 3.17).  

 
Quadro 3.17 

Número de empresas e de trabalhadores por ramo de actividade da indústria 
transformadora no concelho de Ponte de Sor, 2008 
 

Principais Ramos de 
Actividade 

Número de 
empresas 

% 
Número de 
empregados 

% 

Ind.Conserv.Frutos E 
Produt. Horticolas 2 3,7 65 5,4 

Fab. Prod. Padaria e 
Outros Base Farinha 18 33,3 68 5,7 

Fab. Aeronaves e 
Equipam. Relacionado 2 3,7 84 7,1 

Fab.Art.Madeira,Cortiça, 
Espart. e Cestaria 5 9,2 414 35,0 

Inst.Maq. e 
Equipam.Industriais 1 1,9 430 36,3 

Total dos Ramos  28 51,9 1061 89,6 

Industria 
Transformadora 54 100,0 1184 100,0 

Fonte: Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (DETEFP/MTSS) 

                                                 
22 Os dados estatísticos mais recentes da indústria transformadora, cedidos pelo DETEFP/MTSS, são 
referentes ao ano de 2008, sendo que uma das empresas do ramo da cortiça está em processo de 
insolvência desde 2009.  


