
 
 

29 

Capítulo 2 – A importância da acção e interacção entre os diferentes 

actores nos processos de desenvolvimento local 

 

 

2.1. Políticas de desenvolvimento em meios inovadores 

 

2.1.1. Território e Inovação 

Walter St�hr no artigo Other Theory and practice of local development in Europe 

(St�hr,1992: 35) escreve: Ever since people became sedentary they have organized 

themselves in territorial communities, the wellbeing of which has depended primarily 

on their own initiative, creativity, material resources, and ability to organize themselves 

to make best use of their resources. Este capítulo irá ser explorado a partir desta citação 

de Walther St�hr, que pode ser utilizada para evidenciar as novas abordagens do 

território, que deixa de ser entendido como um suporte passivo de simples localização, 

para se considerarem organizações territoriais mais activas com capacidade de criar 

recursos específicos dando origem a processos de desenvolvimento e inovação, com 

estruturas mais flexíveis, descentralizadas e horizontais. 

O modelo de desenvolvimento subordinado ao exterior e propagando-se do centro para 

a periferia através de grandes grupos empresariais numa lógica funcional e hierárquica é 

progressivamente substituído por novas abordagens relacionadas com a sua capacidade 

para promover iniciativas e dinâmicas territoriais de inovação. O desenvolvimento local 

e/ou regional, na actualidade, supõe dinâmicas internas próprias às regiões e a 

valorização da inovação, com surgir de novos produtos e novos processos de produção 

resultado da saturação dos mercados e do aumento da concorrência, que propicia a 

criação de sistemas de PME como componentes essenciais para a transformação dos 

sistemas territoriais de produção.  

O território não é um espaço de simples localização de factores materiais direccionados 

para a produção de bens e serviços mas um local de organização e de agrupamento de 

actores económicos, sociais, culturais e políticos que pelas suas interacções dinâmicas 

desenvolvem competências, “saber-fazer” e actividades produtivas que poderão levar a 

um crescimento durável (Quévit e Van Doren cit. Colaço, 2004). 

 



 
 

30 

Deste modo, o território enquanto recurso de interesse colectivo, deve ser preservado de 

forma a combinar acções de preservação e conservação, qualificação e valorização, 

podendo contribuir para o reforço das capacidades do espaço local de produzir e gerir 

recursos e competências com o objectivo de um desenvolvimento favorável e durável: 

minimizar disparidades locais e intra-regionais através de uma maior equidade de 

condições de acesso a infra-estruturas, equipamentos, actividades e serviços de interesse 

geral e da mesma forma, retirar proveito dos factores específicos existentes em cada 

região, diminuir as desigualdades, valorizar e qualificar as diversidades locais.  

Uma abordagem desta natureza do processo de desenvolvimento territorial, tem como 

objectivo valorizar a criação de recursos locais através da participação dos diversos 

poderes e dos agentes locais. O processo de desenvolvimento regional deve procurar 

valorizar estas duas vertentes (politicas de desenvolvimento exógeno: politicas de 

desenvolvimento endógeno) centrando-se quer na qualificação dos recursos disponíveis 

nos territórios, quer fazendo um aproveitamento dos investimentos provenientes do 

Estado ou com origem externa (por exemplo, empresas transnacionais) sempre segundo 

uma lógica dos interesses locais/regionais (Fernandes, 2004: 107). 

E, não menos importante é necessário saber o que fazer ao nível local, saber como a 

vida económica, social, cultural e ambiental se articula no espaço local, qual a actuação 

dos diversos agentes locais com a promoção e cooperação dos municípios, quais as suas 

estratégias de desenvolvimento e a sua forma de congregar esses mesmos agentes locais 

com o objectivo de criação de iniciativas e executá-las. De acordo com Bramanti 

(Colaço, 2004), os quatro elementos fundamentais para promover o desenvolvimento de 

base local e a competitividade são: inovação, conhecimento, redes e o governo local. 

Estes quatro elementos estão interligados e influenciam-se mutuamente. Neste processo 

dinâmico, desempenho municipal está relacionado com o sucesso ou insucesso em 

liderar os problemas locais numa perspectiva de gestão pública de governo local, com 

vista ao bem-estar dos seus cidadãos.  

 

 

2.1.2. Processo de inovação e novas formas de organização: meios inovadores 

A inovação é entendida com um processo de aprendizagem colectivo, cumulativo, 

dinâmico e interactivo em que o conhecimento e a organização do território têm um 

papel essencial para a sua promoção e apela aos conhecimentos específicos internos 

(“saber-fazer”). 
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Philippe Aydalot (cit. Fernandes, 2004) sugere uma classificação dos factores de 

inovação de base territorial tendo em conta a sua aptidão para facilitar um tipo de 

inovação particular:  

• a inovação de tipo 1 está relacionada a natureza do tecido industrial local, ou 

seja, número de empresas, estrutura industrial, grande dependência local 

relativamente ao exterior, estrutura sectorial, importância da I & D local;  

• a inovação tipo 2, refere-se aos factores de atracção infra-estruturas de 

transportes, comunicações, telecomunicações, qualidade de vida; 

• a inovação tipo 3 diz respeito aos factores de sinergia que englobam a infra--

estrutura de investigação (laboratórios públicos, universidades, escolas 

profissionais, etc.), trocas interpessoais, trocas de informação entre as empresas, 

capital de risco. 

No seu processo evolutivo as empresas podem utilizar ou criar redes territoriais e 

formas de flexibilidade para reforçar os seus laços de proximidade. Está-se em presença 

de um processo de desenvolvimento de lógica territorial, que promove 

interdependências locais. Esta lógica é fundamental sobretudo para as PME, que tendo 

em conta as suas características, podem encontrar nas relações territoriais sinergias que 

de outro modo não conseguiam construir por si, tais como a qualificação dos recursos 

humanos em articulação com o desenvolvimento tecnológicos, capacidades 

organizacionais. 

A rede de inovação supõe a existência de ligações directas e não hierárquicas entre os 

elementos que a formam. Trata-se pois de estruturas de cooperação e partilha de risco 

entre actores ou elementos interdependentes, originando novas formas de complexidade 

e auto-organização. A força da rede reside na presença de rendimentos crescentes, uma 

vez que aumenta a adopção de tecnologias e “saber-fazer” comuns por intermédio do 

learning – by-doing, by-using, by-interacting e by-searching (Lundvale, cit. Colaço, 

2004). 

Um outro aspecto é a articulação meio-rede. Maillat (Fernandes, 2004) considera que 

são as redes de inovação que dinamizam o meio e o tornam inovador e, reciprocamente, 

o meio inovador suscita as redes de inovação e contribui para o seu sucesso. O meio 

inovador pode ser definido como um conjunto territorializado aberto que relaciona um 

colectivo de actores (empresas industriais, empresas de serviços, instituições 

financeiras, centros de investigação e de formação, associações socioprofissionais, 
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assim como, poderes públicos locais, administração e interfaces públicos) na 

constituição dinâmica de um sistema produtivo, na medida em que possui uma 

determinada independência na formulação e decisão das suas escolhas estratégicas, 

assegurando a mobilização dos recursos humanos e materiais (mão-de-obra, infra-

estruturas, etc.) ligados ao meio. 

A rede de inovação contribui para o meio através da experiência, novas formas de 

organização e de conhecimento (novas formas de investigação, renovação do saber--

fazer local e criação de novo conhecimento). 

A rede de inovação pressupõe que a complexidade do processo de inovação reveste-se 

de um carácter multifuncional e territorial que, por sua vez, supõe, através da acção 

conjunta desta organização, uma articulação bastante complexa de competências 

técnicas específicas e de processo de aquisição de conhecimentos ao longo de toda a 

cadeia de produção. 

Convencionalmente, no contexto da discussão sobre o desenvolvimento regional e local, 

estes são entendidos como territórios limitados por uma fronteira, uma unidade 

administrativa definida pelo desígnio e deliberação das políticas da Administração 

Central e simultaneamente objecto de políticas regionais. Contudo, neste momento as 

regiões necessitam ser encaradas à luz de importantes mudanças. As regiões tornaram-

se sujeito nos processos de desenvolvimento regional e a construção e implementação 

das políticas regionais (organização e gestão da estratégia de desenvolvimento) mais do 

que simples objectos dessas mesmas políticas. As regiões são construções materiais e 

sociais, onde se estabelecem relações sociais temporárias. Para alguns, as regiões apenas 

podem ser conceptualizadas relacionalmente como abertas, fluidas, descontínuas e 

internamente diversas (Hudson, 2001). Actualmente, muitas regiões são certamente 

mais abertas e mais inter-conectadas do que algumas vez foram.   

A evolução histórica do modelo capitalista está marcado por ciclos de expansão e/ou 

recessão económica que afectam tanto as empresas como os trabalhadores e, 

inevitavelmente, as comunidades. Com a progressiva integração das economias ao nível 

mundial, os agentes económicos têm que adaptar-se rapidamente aos novos desafios 

competitivos. Neste momento, as redes são globais, os meios inovadores concorrem em 

simultâneo à escala global, ou seja, há uma nova noção de interdependência dos 

diferentes locais à escala global. As economias estão mais abertas, as novas regras do 

comércio internacional criam menos obstáculos à circulação de bens e serviços à escala 
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global e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permitem integrar 

territórios que outrora estavam muito distantes entre si.  

A competição das economias à escala global, a maior mobilidade de capital, os avanços 

tecnológicos nas telecomunicações (que contribuem para a divisão internacional do 

trabalho) obrigam as regiões a enfrentar novos desafios. Como resposta, algumas 

regiões retiram proveito dessas novas oportunidades - são denominadas de regiões 

“ganhadoras” – enquanto outras passam por processos de recessão económica (Benko e 

Lipietz, cit. Vale, 2001: 252). Os sistemas produtivos locais das regiões “ganhadoras” 

baseiam-se em dois eixos:  

• a coesão interna: capacidade dos vários intervenientes do sistema concertarem 

uma estratégia comum de desenvolvimento; 

• a abertura ao exterior: a capacidade do local estabelecer contactos externos e 

integrar--se nas dinâmicas de desenvolvimento globais.  

Uma das principais prioridades da estratégia actual de desenvolvimento regional e local 

é o desenvolvimento de territórios com capacidade competitiva e inovadora num 

contexto mundial em que impera a incerteza e uma agitação excessiva. Neste contexto, 

cada território tem de equacionar quais são as suas vantagens. Por isso, é necessário 

incentivar a inovação, a capacidade empreendedora, a qualidade do capital humano e a 

flexibilidade do sistema produtivo. Para o alcançar não é imperativo implantar grandes 

projectos industriais, mas fomentar projectos de dimensão adequada a cada realidade 

espacial e temporal, que permitam uma transformação progressiva do sistema 

económico regional e local.  

Para finalizar, a inovação é um processo colectivo, cumulativo, dinâmico em que o 

conhecimento e a organização do território são elementos essenciais para a sua 

promoção e que depende do “saber-fazer” específico, localmente absorvido pelo 

respectivo sistema produtivo, o que torna o espaço competitivo. 

Por outro lado, a criação de redes transforma o sistema produtivo e organizacional mais 

flexível, em que a articulação entre a qualificação dos recursos humanos com o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação formam o espaço territorial com 

desenvolvimento económico e criação de riqueza.  
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2.1.3. Inovação e Políticas Públicas  

 

A Comissão Europeia e outras organizações internacionais têm recentemente publicado 

documentos em que prevalece a ideia de promover a inovação, a competitividade e o 

emprego como preocupações políticas estratégicas.  

Segundo os relatórios da Comissão Europeia e da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico), a União Europeia (U.E.) sofre de um 

atraso estrutural no que diz respeito à I, D&I (Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação), comparativamente aos níveis registados nos E.U.A. e no Japão.  

O desempenho económico dos Estados está muito dependente dos factores relacionados 

com o conhecimento, a longo prazo. 

 Neste sentido surge a Estratégia de Lisboa, aprovada em Março de 2000. Este programa 

teve como objectivo transformar a U.E., até 2010, não região “mais competitiva do 

mundo”, com uma economia fortemente apoiada no conhecimento. Os objectivos 

principais eram alcançar uma taxa de crescimento económico de 3% e a criação de vinte 

milhões de postos de trabalho até 2010.  

Neste plano de medidas foram também construídas as bases para a criação de um 

Espaço Europeu em I&D, com o propósito de alcançar, até 2010, o total de 3% do PIB 

investido em I&D (1% público e 2% privado). De entre muitos elementos-chave deste 

plano de acção constam: um reforço da coesão europeia no âmbito da investigação, com 

base nas melhores experiências de transferência de conhecimentos ao nível regional e 

local, assim como do papel das regiões nas actividades europeias de investigação; o 

estabelecimento de um sistema comum de referência científica e técnica para a 

implementação das políticas; e uma melhor utilização dos instrumentos e meios que 

possibilitam incentivar o investimento em investigação e inovação, por exemplo, 

sistemas de apoio indirecto no âmbito das regras comunitárias em auxílios estatais, 

patentes e capital de risco.  

No 7º Programa-quadro para a I&D (relativo ao período de 2007-2013), formulado pela 

Comissão Europeia na Cimeira da Primavera de 24 de Março de 2006, são introduzidos 

alguns pontos relativamente ao Programa anterior. Este novo Programa tem um 

orçamento de 67 800 milhões de Euros, o dobro do 6º Programa-quadro), e está dividido 

em quatro programas distintos: 

• programa Cooperação destina-se a apoiar a cooperação entre Universidades, 

empresas e centros de investigação; 
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• programa Ideias pretende apoiar a investigação em áreas consideradas fronteira 

do conhecimento; 

• programa Pessoas tem o objectivo de reforçar o capital humano do espaço 

europeu de I&D, apoiando os investigadores de forma individual; 

• programa Capacidades apoia o desenvolvimento de capacidades de 

investigação, por exemplo, infra-estruturas, PME, regiões de conhecimento, 

convergência de regiões e cultura científica.  

Com o fim do período de acção da Estratégia de Lisboa (em 2010), a União Europeia 

aprovou a nova Estratégia para o período de 2010-2020: Europa 2020. A estratégia 

Europa 2020 tem como prioridades os seguintes pontos: desenvolver uma economia 

assente no crescimento e na inovação; crescimento sustentável (uma economia mais 

eficiente na utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva); crescimento 

inclusivo (garantir uma economia com níveis de emprego com o objectivo da coesão 

social e territorial). 

A Comissão Europeia pretende que os objectivos da U.E. sejam “traduzidos em 

objectivos nacionais”, ao nível do emprego, investimento em I&D, educação, 

sustentabilidade e inclusão social.  

Ao nível nacional, o XVII Governo Constitucional lançou uma estratégia, no domínio 

das políticas públicas, que pretende promover a Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação – o Plano Tecnológico4. Este compromisso está estruturado em três eixos de 

acção: 

• Conhecimento – qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento, 

através da elevação dos níveis educativos médios da população. 

• Tecnologia – ultrapassar o atraso científico e tecnológico, através do reforço das 

competências científicas e tecnológicas nacionais, públicas e privadas. A 

importância das empresas na criação de emprego qualificado e nas actividades 

de I&D.  

• Inovação – dinamizar a inovação, facilitar a adaptação do tecido produtivo 

através da difusão, e uso de novos processos e formas de organização, serviços e 

produtos.  

Actualmente, considera-se que a viabilidade de uma sociedade está dependente do 

conceito que une o empreendedorismo à inovação e à competitividade. Hoje, mais do 

                                                 
4 Em 24 de Novembro de 2005, o Conselho de Ministros aprovou o citado documento.  
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que em qualquer período, valoriza-se um desenvolvimento económico que seja 

resultado de uma eficiente exploração dos recursos, que preserve o ambiente e gere 

bem-estar social (emprego, riqueza e valorização individual).  

Na sociedade portuguesa considera-se urgente a promoção do empreendedorismo ligado 

à inovação, para que o país recupere do atraso estrutural em relação aos seus parceiros 

europeus.  

Neste contexto, importa definir e implementar políticas públicas estruturais de actuação 

neste domínio e suficientemente flexíveis para responder a diferentes realidades locais e 

regionais.  

Segundo Mcfetridge, Lipsey & Carlow (cit. Monteiro, 2007), as políticas públicas 

devem intervir através de três meios:  

• elaboração de legislação sobre patentes mais eficaz, de modo a garantir um 

maior retorno para os inventores e inovadores; 

• apoio financeiro directo à I&D através de subsídios ou de benefícios fiscais; 

• mercados públicos, encomendas do Estado, de bens e serviços onde seja 

incorporada inovação.  

Centremo-nos, agora, no papel das políticas públicas nos processos de desenvolvimento 

económico no mundo actual.  

Actualmente, vivemos num contexto internacional de muitas incertezas e em que surge, 

no debate público, a discussão sobre o papel da Administração Central na promoção do 

desenvolvimento.  

Um argumento clássico das políticas públicas de cariz “desenvolvimentista” baseia-se 

na existência de economias de escala estáticas. Os processos produtivos são 

caracterizados por economias de escala estáticas, quando os custos médios de produção 

diminuem com as quantidades produzidas (escala de produção elevada) (Mamede, 

2009). A intervenção estatal em diversos contextos justifica-se pela indisponibilidade de 

recursos financeiros ou o elevado receio do risco por parte dos investidores privados, 

assim como, pela importância dos investimentos em causa; outro aspecto que justifica a 

protecção destas indústrias face à concorrência é a necessidade de garantir um mercado 

suficientemente alargado para escoar a produção. 

Às economias de escala estáticas opõem-se processos produtivos mais complexos, as 

denominadas economias de escala dinâmicas. O processo produtivo é caracterizado por 

economias dinâmicas, quando os custos médios de produção diminuem ao longo do 

tempo, à medida que os produtores vão introduzindo melhorias no processo (Mamede, 
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2009). Ao apoiar o início de actividade e ao subsidiar estas empresas, o Estado 

possibilita que elas se tornem eficientes e competitivas.  

Um outro argumento que justifica a intervenção do Estado na promoção do 

desenvolvimento económico assenta na existência de falhas de coordenação na 

produção. Este argumento tem sido aplicado em vários sectores tecnologicamente 

especializados e actividades intensivas em conhecimento. O problema de coordenação 

reside no facto de estas actividades dependerem, frequentemente, da existência de 

fornecedores locais de bens e serviços intermédios (inputs) e, estes não serão criados 

enquanto não existir procura que o justifique; da mesma forma, enquanto não surgirem 

fornecedores especializados ao nível local, o investimento privado poderá não ser 

proveitoso. Deste modo, a falta de coordenação entre investidores poderá impedir a 

efectividade dos investimentos.  

As actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico constituem alguns dos 

sectores produtivos de maior valor acrescentado e com maior potencial de crescimento. 

Todavia, possuem características pouco atractivas para os investidores privados (o seu 

valor económico é incerto à priori e, em simultâneo muito desejáveis em retorno social 

(Arrow, cit. Mamede, 2009).  

Nos últimos anos, vários pensadores da economia defendem novos argumentos em 

relação à problemática do desenvolvimento e o papel das políticas públicas neste 

processo. Neste âmbito, a diversificação da produção pode ser um elemento 

fundamental do desenvolvimento económico, contudo, pelo risco do investimento 

pioneiro é necessário criar incentivos adicionais ao investimento em novas actividades 

produtivas5. 

Apesar da legitimidade dos argumentos teóricos ser reconhecida pelos académicos 

como pelos próprios órgãos de decisão política, existem restrições significativas à 

intervenção estatal na promoção do desenvolvimento económico, por parte das 

instituições que regulam as relações económicas internacionais. Por exemplo, o 

processo de integração económica da U.E. impõe algumas restrições à realização de 

investimentos públicos.  

                                                 
5 A corrente dominante na ciência económica defende a especialização das economias, que constitui um 
elemento nuclear das estratégias de desenvolvimento. Este argumento é um pressuposto do “Consenso de 
Washington”. Este documento foi formulado pelo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e 
Departamento do Tesouro americano e propunha elementos comuns estratégicos para a resolução dos 
problemas económicos dos países da América Latina na década de 1980. A abordagem neoliberal do 
desenvolvimento económico está consubstanciada no “Consenso de Washington”.  
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A política económica europeia baseia-se numa política de coesão, que implica 

mecanismos de distribuição de recursos que favorecem os Estados onde se localizam as 

regiões mais pobres da U.E. e, prevê auxílios estatais à produção nessas regiões, no 

âmbito das regras europeias de concorrência. Todavia, e sendo estas politicas 

instrumentos vitais para a promoção do desenvolvimento dessas regiões, o seu impacto 

é sempre limitado pela dimensão do orçamento previsto.  

No entanto, estas limitações à intervenção directa da Administração Central não 

invalidam a actuação das políticas públicas na promoção do desenvolvimento 

económico. No campo das relações económicas internacionais, em particular na U.E., 

existem domínios em que a intervenção estatal activa pode ser de grande importância 

(para além dos domínios “tradicionais” como a subsidiação da educação básica e 

formação técnica e o investimento em infra-estruturas, transportes e comunicações), no 

incentivo da actividade de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, que 

contribui necessariamente para o aumento das competências e para o desenvolvimento 

de sectores de actividades de alto conhecimento tecnológico; o apoio ao investimento 

em novas actividades económicas em sectores estratégicos, através do recurso ao capital 

de risco; a dinamização de redes de actores públicos e privados que permitam detectar 

constrangimentos ao investimento e coordenar acções que visão criar oportunidades de 

desenvolvimento.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caixa 1 

 
Uma política que se tem destacado, inclusive em Portugal, no âmbito do 
incentivo à inovação é o capital de risco. Em Portugal, o investimento em 
capital de risco em percentagem do P.I.B., em 2008, atingiu 0,034%; 
percentagem ligeiramente superior à média da União Europeia (a 15 Estados-
membros) que rondou os 0,022%. A meta proposta para 2010, em Portugal, em 
investimento em capital de risco é de 0,15%, em percentagem do P.I.B..  
 Contudo, esta política suscita alguma controvérsia, na medida em que em vez 
da Administração Central apoiar os inputs de capital deve preocupar-se em 
criar uma cultura que apoie a criatividade na economia. Em oposição 
considera-se o capital de risco o melhor instrumento que os empreendedores 
possuem para financiar as suas empresas. E que os direitos de propriedade 
intelectual são a forma mais eficaz para defender as suas ideias permitindo o 
seu financiamento.  
Todavia, a ideia comum a todas as diferentes abordagens do tema é que se 
torna crucial promover um coerente enquadramento político e institucional 
para a política de inovação.  
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2.2. Novas abordagens do desenvolvimento local 

 

Nos últimos anos, em grande parte das áreas rurais periféricas da Europa, tem-se 

verificado uma crescente diferenciação interna de ordem demográfica, social, 

económica, cultural e ambiental. No caso português, essa diferenciação está a ocorrer a 

varias escalas geográficas desde a nacional, até regional e mesmo local, decorre do facto 

da diferente intensidade da ocupação do solo e da diversificação das actividades da 

população rural. Carminda Cavaco (cit. Alves, 2001) considera a distinção entre espaços 

rurbanos, intermédios e campos profundos.  

Nestes espaços intermédios a agricultura, enquanto actividade e recurso a emprego, tem 

vindo a perder a favor de outras funções. Surgem, assim, novos grupos populacionais 

produtores e consumidores dos espaços rurais. Quer isto dizer, que o desenvolvimento 

está dependente destes vários agentes exógenos – população urbana, nacional e/ou 

estrangeira que é consumidora dos espaços e produtos rurais. Assim como, de 

empresários nacionais e internacionais e, mesmo, o governo central e as instituições da 

U.E. 

A partir dos anos 80 do século XX, o desenvolvimento económico local torna-se na 

estratégia de desenvolvimento territorial dominante. A política regional e local 

tradicional baseava a economia no modelo de crescimento concentrado e favorecia a 

distribuição territorial de acordo com a utilização de recursos externos ao local. Este 

modelo de concentração industrial operava em termos funcionais em relação às 

economias regionais, ou seja, as regiões desfavorecidas tinham em abundância força de 

trabalho enquanto as regiões ricas tinham abundância de capital, a solução encontrada 

para diminuir os desequilíbrios regionais passava pela mobilidade do capital, para 

incentivar a localização de projectos em áreas pobres.  

As novas estratégias do desenvolvimento económico regional e local têm objectivos 

mais pragmáticos, as acções concertadas dão maior importância à competitividade e à 

difusão da inovação, através da reestruturação do sistema produtivo, têm também como 

objectivo o aumento do emprego local e a melhoria do nível de vida da população.  

A nova política económica propõe que o crescimento não tem que ser obrigatoriamente 

“polarizado”, ele pode ser “difuso” e o desenvolvimento de um território passa pela 

utilização do seu potencial.  
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Ao nível do desenvolvimento local, a implementação e a execução eficaz de medidas 

políticas dependem do conjunto articulado de todos os actores de desenvolvimento, isto 

é, de todos os cidadãos, grupos da população, instituições públicas e privadas locais que 

têm como principal objectivo a melhoria da qualidade de vida num território específico. 

Walter St�hr (1992) distingue três grupos de políticas de desenvolvimento local: 

• de iniciativa centralizada – política de desenvolvimento imposta de cima 

para baixo (top down); 

• de iniciativa privada – desenvolvimento local baseado essencialmente 

em mecanismos de operações de mercado; 

• de iniciativa local ou regional – processo de desenvolvimento para cima 

(down up).  

 As políticas de desenvolvimento de iniciativa central consistem numa estratégia 

de redistribuição de recursos actuando, em geral, sobre a localização espacial de 

investimentos em infra-estruturas públicas e de diferenciação espacial dos incentivos 

para as actividades privadas ou, então, sobre localização espacial de actividades 

“nacionalizadas” (em economias com orientação de planeamento central).  

Esta política de redistribuição não é totalmente eficaz, já que ela não consegue 

eficazmente influenciar e estruturar a capacidade de inovação das comunidades 

regionais ou locais. Em concreto, as razões pelas quais as políticas centrais não 

produzem resultados satisfatórios para o desenvolvimento local são as seguintes (St�hr, 

1992):  

• As políticas centrais são tradicionalmente organizadas em linhas 

sectoriais, o que na maioria dos casos provoca resultados segmentados 

ao nível local. O papel do poder central ao nível local/regional é de 

providenciar coordenação técnica dos projectos, contudo não tem a 

capacidade de mobilizar e coordenar os recursos locais. Cabe aos 

agentes locais a tarefa de decisão de controlo dos recursos locais e da 

inovação. 

• As políticas centrais não têm sido capazes de controlar os problemas 

causados pela economia funcional e a segmentação do mercado de 

trabalho. 
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• As políticas centrais são raramente eficazes em induzir inovação local 

nos territórios. O poder central pode apenas trabalhar sobre estruturas de 

inovação local ou tentar promovê-las. 

• As regiões pobres são geralmente um impedimento à estandarização da 

tecnologia e às estruturas organizacionais. Todavia, as políticas 

derivadas do poder central são por elas mesmas muito estandarizadas e 

por isso adaptáveis para resolver os seus problemas. 

• Por último, as políticas centrais não são efectivamente capazes de 

reduzir as disparidades sociais regionais. 

Durante décadas manteve-se a ideia que os esforços de desenvolvimento vindos de 

baixo (“from below”) eram dificilmente efectivados. Contudo, as iniciativas locais, 

nestes últimos anos, mostraram que a iniciativa económica e o envolvimento da 

população ao nível local e regional é o “ingrediente essencial”. Todavia, isto não quer 

dizer que estes espaços não necessitam da administração central para os ajudar 

(Friedmamn, Weaver and Marshall cit. St�hr, 1992). 

A abordagem da iniciativa privada no desenvolvimento local baseia-se sobretudo em 

operações sobre os mecanismos de mercado, são frequentemente propostos quando 

estabelecimento das políticas de desenvolvimento local e regional se mostram 

ineficazes. Existem duas categorias de argumentos usados para suportar o “criticismo 

político” sobre as políticas tradicionais locais e regionais: o primeiro, é sobretudo 

definido pela extrema-direita, que o Estado nas políticas locais e regionais provou 

ineficácia e por isso a intervenção sobre os mecanismos de mercado deve ser deixada à 

iniciativa privada, a segunda categoria de argumentos, originária e mantida sobretudo 

pela extrema-esquerda, que os problemas regionais são parte da extinção (capitalista) do 

sistema socioeconómico e, portanto, a abolição deste sistema é a pré-condição para 

resolver os problemas regionais. 

Ambos os modelos, a livre iniciativa e/ou socialismo centralizado, revelam-se incapazes 

de reduzir as disparidades espaciais, em inovar e em capacidade de adaptação e vencer o 

desamparo ou a marginalidade de determinadas comunidades perante os desafios 

estabelecidos pelo processo de reestruturação da economia internacional. 

A abordagem da iniciativa privada é geralmente baseada em argumentos de níveis 

“micro” e “macro”: O argumento de nível-micro afirma que o empregador privado está 

em melhor posição para identificar novas oportunidades de mercado, escolhe novos 

produtos e inovações tecnológicas e investir nos recursos convenientemente. 



 
 

42 

O argumento de nível-macro é logo que a mobilidade de mercadorias e serviços (livre 

troca) e os factores de produção (capital, trabalho e conhecimento técnico) estejam 

suficientemente incrementados, as diferenças espaciais nos preços e os níveis de 

desenvolvimento tenderão a igualar em todos os locais e as disparidades espaciais 

tenderão a desaparecer. Todavia, um grande número de estudos mostra que ambas as 

hipóteses menosprezam o processo real do desenvolvimento local e regional. 

O processo de inovação regional, como foi analisado anteriormente, requer uma forte 

interacção entre uma rede de actores ao nível local e regional, cooperando em vários 

aspectos com actores e instituições exteriores ao nível nacional e, cada vez mais, ao 

nível internacional. 

Como anteriormente se analisou, nem as políticas centrais (de redistribuição espacial de 

investimentos públicos) nem as micro-iniciativas pelos empregadores privados 

mostraram efectivamente alterações concretas nas condições de desenvolvimento e 

inovação local e regional (“meso-level”). Apenas as acções empreendidas pela 

comunidade local parece ter a capacidade de alterar o respectivo local ou região. 

É de facto um desenvolvimento territorial, na medida, em que a “empresa” cede o lugar 

ao território como agente de desenvolvimento, pois passam a ser tomados em 

consideração os valores e as características específicas de cada comunidade, onde 

podem ter lugar interacções e efeitos de sinergia. 

A terceira e última abordagem são as políticas de desenvolvimento de iniciativa local ou 

regional. Estas políticas surgem especialmente estruturadas para economias locais 

pobres. As políticas centrais (redistributivas) mostram demasiada inflexibilidade em 

cooperar com os problemas locais e incapacidade de criar inovação local. A abordagem 

da iniciativa privada é dinâmica, todavia revela ser demasiada evasiva em relação aos 

objectivos da comunidade local. 

O desenvolvimento local, aparentemente, não deve ser deixado exclusivamente nem ao 

governo central nem à iniciativa privada. As comunidades locais contribuem claramente 

para o desenvolvimento dos seus respectivos territórios, através de uma intervenção 

esclarecida, influente e organizada. As populações como elementos da sociedade civil 

reclamam, simultaneamente, pela melhoria das condições do seu próprio quotidiano 

(emprego e outros problemas reestruturantes), por uma democracia mais alargada e 

profunda e por uma economia mais ética e, talvez, humanista.  
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2.3 Os municípios e as parcerias para o desenvolvimento local  

  

2.3.1 Clarificação de conceitos  

 

a) As necessidades humanas básicas  

 

O conceito de “necessidades básicas” é pressuposto como critério de orientação e 

referência em abordagens de contextos comunitários entre os quais se expressam 

sintomas de necessidades cuja não satisfação coloca em risco a sobrevivência colectiva 

e individual (Scitwefel; Galtung; Lederer, cit. Henriques, 1990).  

O desenvolvimento não é apenas “económico”, é também “social” (que está 

inevitavelmente relacionado como o “económico”) porque será às pessoas que se 

destina. O desenvolvimento é sobretudo o desejo comum de melhorar o quotidiano. 

Simões Lopes (Lopes, 2002:17) considera que o conceito de desenvolvimento envolve 

Caixa 2 

 

Segundo o relatório qualitativo do Eurobarometro, The european citizens and the future of 

Europe publicado em Maio de 2006, os principais motivos de preocupação dos participantes 

são de natureza socioeconómica: principalmente o emprego (receio de perder o emprego, 

um sentimento de crescente precariedade do emprego, dificuldade para encontrar emprego, 

condições de trabalho mais duras); o impacto da globalização é mencionado, nesta fase, em 

vários Estados-membros mais antigos mas também em alguns mais recentes (pela 

concorrência de países onde prevalece o baixo custo do trabalho ou de trabalhadores 

provenientes destes países e a relocação das empresas); o enfraquecimento do sistema de 

protecção social, incluindo os regimes de pensões; a perspectiva de diminuição do poder de 

compra e a crescente dificuldade de ter uma vida aceitável; e a ideia geral de ampliação da 

divisão social.  

 

Fonte: ec.europa.eu/public_opinion  
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dimensões que transcendem a económica: a liberdade, a justiça, o equilíbrio, a 

harmonia, são-lhes inerentes, de tal modo que não pode considerar-se desenvolvida a 

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

desigualdades se instalaram, onde o bem-estar de alguns acontece à custa da pobreza 

de outros. E acrescenta: Desenvolvimento é acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e 

serviços e às oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas, 

incluindo-se nas “oportunidades”, por exemplo, o emprego e a formação, como 

necessidades verdadeiramente básicas, e no conjunto dos bens, serviços e 

oportunidades, a fruição de bens e serviços culturais (Lopes, 2002:19).   

 

b) As comunidades locais  

 

A comunidade local será aqui entendida como uma estrutura parcial da sociedade 

global, que se caracteriza por aglomerar grupos de pessoas que partilham o mesmo 

território onde vivem o seu quotidiano e partilham uma identidade territorial.  

A comunidade local pressupõe formas específicas de relações sociais, segundo as quais 

os individuais podem estar ligados e dependentes uns dos outros muito para além das 

relações de vizinhança.  

Por outro lado, no seio de uma comunidade local poderão existir diferentes 

“comunidades de interesses” e uma “comunidade de interesses” de base local poderá ter 

no seu núcleo elementos de outras comunidades locais (Henriques, 1990). Essas 

“comunidades de interesses” permitem aos indivíduos que a constituem satisfazer as 

suas próprias necessidades e enfrentar as necessidades da comunidade local, e a 

possibilidade de serem agentes de mobilização da população para a participação activa 

na satisfação das suas necessidade e na realização efectiva de projectos comuns para o 

desenvolvimento da comunidade (Henriques, 1990).  

No sentido político-administrativo, as comunidades locais coincidem com os concelhos, 

pois são os municípios que, no caso português, correspondem ao nível territorial de 

poder, imputados de competências decisórias e autonomia financeira e, inevitavelmente, 

mais próximos da realidade social das comunidades.  

Em jeito conclusão, o conceito de comunidade local é aqui utilizado para definir 

unidades territoriais de desenvolvimento que dizem respeito no plano de delimitação 

administrativa ao “concelho” (comunidade local = unidade territorial de 

desenvolvimento = concelho).  
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2.3.2 Atribuições e competências das autarquias à luz da Constituição da 

República Portuguesa  

 

Após a revolução de 1974 correu uma mudança nas atribuições e competências 

municipais. A legislação das autarquias reconhece a existência de um papel muito 

importante na promoção do desenvolvimento local. 

Às autarquias locais reconhece-se a necessidade de lhe atribuir certas responsabilidades 

que estas possuem por direito próprio e não por delegação do Estado, justificando-se 

pelo facto de existirem interesses comuns e específicos das respectivas comunidades 

(Henriques, 1990). 

No artigo 237, n.º2 da Constituição da República Portuguesa escreve-se: “As autarquias 

locais (…) visam a prossecução dos interesses próprios das populações respectivas”6; e 

o artigo 239 refere que as atribuições das autarquias locais reguladas por lei, de 

harmonia com o princípio da descentralização administrativa” (Carvalho, 2000)7. A 

análise destes dois artigos evidencia o que acima foi escrito, ou seja, as populações de 

um território específico têm interesses próprios, que por vezes não correspondem aos 

interesses do Estado, e que devem ser tidos com prioritária consideração pelas 

autarquias locais. Estamos perante o conceito paradigma territorialista, mais adequado a 

uma reflexão sobre as potencialidades da intervenção municipal na promoção do 

desenvolvimento regional ou local. 

No ano de 1984, entra em vigor a lei reguladora das autarquias locais (Decreto - Lei n.º 

100/84 de 24 de Março)8, que pressupõe as atribuições e competências das autarquias e 

respectivos órgãos (Carvalho, 2000). 

Pela lei, as atribuições das autarquias locais englobam tudo o que diz respeito, aos 

interesses próprios e comuns das respectivas populações, mais concretamente a 

administração de bens próprios e sob sua jurisdição, ao desenvolvimento, ao 

abastecimento público, à salubridade pública e ao saneamento básico, à saúde, à 

educação e ensino, à protecção à infância e à terceira idade, à cultura, tempos livres e 

desporto, à protecção do meio ambiente e da qualidade de vida da sua população e à 

protecção civil (artigo 2, n.º1 do Decreto/Lei n.º 100/84 com alterações da Lei n.º 

25/85).  

                                                 
6 Constituição da República Portuguesa, VI Revisão Constitucional – 2004.  
7 Constituição da República Portuguesa, VI Revisão Constitucional – 2004. 
8 Alguns dos seus artigos vieram a ser alterados pela Lei n.º 25/85 de 12 de Agosto 
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A partir dos anos 70, com a crise económica houve uma mudança de mentalidades na 

economia mundial, inclusive em Portugal (acrescida das alterações políticas em 1974). 

Há uma crescente atribuição de importância na acção municipal no desenvolvimento 

local. No caso português, verifica-se uma organização dos serviços municipais no início 

da década de 80 (D.L. 116/84) e a criação de estruturas flexíveis, com a participação 

exclusiva de municípios ou em associação com outros actores públicos e/ou com 

agentes privados. Na sua reorganização dos serviços públicos locais são adoptados 

princípios de organização empresarial dirigidas ao lado da oferta com o propósito de 

apoiar os agentes económicos e dinamizar o tecido produtivo da região ou do local. 

Com o intuito de optimizar as suas e competências as autarquias locais adoptam novas 

formas de cooperação entre poderes públicos (autarquias locais e administração central) 

e agentes privados, fundamentalmente empresas e associações de desenvolvimento, com 

perspectiva à criação de empresa e ao desenvolvimento do município (Carvalho, 2000).  

 

 

2.3.3 O papel dos municípios como agentes na promoção do desenvolvimento local 

 

Este ponto tem como principal objectivo evidenciar as potencialidades da intervenção 

municipal na promoção do desenvolvimento local sustentável. 

Pela inexistência de regiões administrativas os municípios são em Portugal as únicas 

entidades da Administração Pública com capacidade para apaziguar as consequências 

negativas dos desequilíbrios regionais e contribuir para mobilização dos recursos 

regionais ou locais que muitas vezes são subvalorizados (Henriques, 1990). 

O poder local pode de facto ser o sujeito activo das acções de dinamização do tecido 

produtivo local. Este não deve apenas limitar-se à disponibilização de recursos 

financeiros para a construção de infra-estruturas de carácter material. Os municípios 

devem promover a inovação (na gestão, no produto e no processo produtivo) e fomentar 

o surgimento de pequenas iniciativas empresariais, aproveitando as potencialidades 

locais, como os recursos naturais, mercados, recursos humanos e outros sectores 

económicos complementares (prestação de serviços às empresas - gestão, investigação, 

tecnologia, etc.) (Carvalho, 2000).  

Outros aspectos estão relacionados com a criação de estruturas que estejam em estreita 

ligação com as instituições financeiras no encaminhamento dos projectos de 
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investimento, assim como, estruturas de formação profissional (Centros de Emprego, 

pólos de ensino, etc.) em articulação com as estratégias de desenvolvimento local.  

O município pode ainda intervir (Lopes, cit. Carvalho, 2000): 

• na procura de promotores que concretizem os projectos elaborados, e 

apoio burocrático;   

• na orientação da localização adequada à instalação do investimento;  

• nos contactos entre as empresas locais e as instituições de investigação e 

formação profissional;  

• no apoio às empresas locais no processo de acesso a fontes de 

financiamento; 

• como porta-voz dos interesses económicos locais junto dos serviços 

públicos; 

• no apoio ao processo de produção e de comercialização dos produtos 

locais na prospecção de novos mercados;  

• na captação de novos empresários, promovendo a disponibilidade de 

condições sociais locais vantajosas para o investimento e para a criação 

de lucro9.  

É na dimensão local do desenvolvimento que este se concretiza, pois é a essa escala que 

a vida é de facto vivida. O desenvolvimento local é o desejo comum de melhorar o bem-

estar das populações. Esse desejo comum deve assentar, sobretudo, em recursos 

endógenos geridos de forma racional, ou seja, o desenvolvimento local endógeno tem 

de ser sustentável. Uma sociedade ou, neste caso, uma comunidade não é desenvolvida 

se o bem-estar do presente possa colocar em causa o bem-estar do futuro, se os recursos 

renováveis de “bens de capital” sejam consumidos pelas gerações de hoje a um ritmo 

superior da sua própria renovação capaz de comprometer as oportunidades das gerações 

vindouras (Lopes, 2000). 

Os municípios podem contribuir num processo de mediação para a valorização e/ou 

dinamização social e territorial com vários parceiros (“comunidades de interesses” 

locais e regionais. 

Em conclusão, a “chave” para um processo sustentado de desenvolvimento local passa 

necessariamente pela mobilização dos recursos endógenos e o fortalecimento dos 

                                                 
9 Este processo pode ter algumas limitações ao nível da garantia das unidades instaladas, pois as baixas 
remunerações e os custos de instalação são factores preponderantes para a captação e fixação destas 
empresas. 
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tecidos sócio-produtivos locais, totalmente adaptados e num contexto de crescente 

inserção em mercados supranacionais. 

Os municípios são uma entidade pública concreta, de cariz institucional social e político 

onde convergem e interagem os diferentes actores sociais e grupos de interesses sociais. 

O desenvolvimento das comunidades locais está dependente destas intra-relações das 

estruturas sociais, políticas e culturais na perspectiva da satisfação das necessidades 

básicas das populações. E cabe também a estes actores locais, com uma séria 

perspectiva do território enquanto espaço produtivo, criar acções de cooperação e 

dinamizar as potencialidades e estratégias de desenvolvimento. 

 

2.3.4 As comunidades locais e a sua participação nos processos de desenvolvimento 

 

A participação das comunidades locais no processo de desenvolvimento pressupõe uma 

articulação entre envolvimento concreto da população de uma unidade territorial de 

desenvolvimento (comunidade local), em comunidades de interesses no âmbito de 

sector autónomo, que em articulação ou não com autarquias territorias, contribuam para 

a dinamização da população para a defesa dos seus interesses, para a resolução dos seus 

problemas ou para a satisfação das suas necessidades básicas (Henriques, 1990).  

Em termos teórico-conceptuais sobre como reflectir acerca da articulação territorial do 

processo de desenvolvimento (evidenciadas no capítulo 1), formularam-se dois 

paradigmas, “o funcionalista” e o “territorialista”. O paradigma “funcionalista” não 

atribui às comunidades locais qualquer intervenção de relevo na dinamização do 

processo de desenvolvimento pois este pressupõe que o processo de desenvolvimento 

tem origem somente no campo do “económico” às escalas nacionais e internacionais, e 

que se difunde no espaço de “fora para dentro” e de “cima para baixo” através das 

trocas entre sectores da economia, pela hierarquia urbana, às comunidades locais 

(Henriques, 1990). 

Por outro lado, admite-se que pode ser da responsabilidade das comunidades locais a 

facilitação desse processo através da criação de infra-estruturas e não colocar barreiras à 

difusão da “inovação” com vista à modernização do tecido produtivo local. Conclui-se, 

portanto, o que está implícito à concepção de comunidades locais activas na 

participação de processos de desenvolvimento são as relações pessoais, já que o 

paradigma “funcionalista” não encontra referências na sua base teórico-conceptual que 

justifiquem essa participação no processo de desenvolvimento devendo-se em larga 
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medida “aos próprios pressupostos conceptuais relativamente à existência humana 

individual em sociedade.” (Henriques, 1990). 

O paradigma “territorialista”, que teve origem na reestruturação do conceito de 

desenvolvimento regional e, que, recentemente propôs a ideia de um desenvolvimento 

regional de carácter “endógeno”, revela-se mais adequado ao debate sobre as 

potencialidades da intervenção das comunidades locais na promoção do 

desenvolvimento, ao considerar que a animação dos processos do desenvolvimento 

ocorre de “dentro para fora”.  

À organização territorial das comunidades locais é-lhe atribuída a principal tarefa na sua 

mobilização e dinamização total dos recursos endógenos disponíveis. 

O desenvolvimento local, como se tem vindo a analisar é muito para além da reflexão 

económica é também um fenómeno capaz de dinamizar potencialidades locais através 

da interacção de factores humanos, sociais, económicos, políticos, culturais e 

ambientais. 

Todavia, a eficácia do processo de desenvolvimento está dependente do meio em que 

são operados, ou seja, a população abrangida tem que capacitar-se para analisar os 

problemas e necessidades actuais da comunidade, de forma a colocar em prática todos 

os seus recursos disponíveis para satisfazer as suas necessidades básicas, sempre com a 

perspectiva de desenvolvimento local, seja ele pessoal, colectivo, económico, cultural e 

social.  

Deste modo, o desenvolvimento abrange a sociedade civil intervindo de forma 

esclarecida e activa em tomadas de decisões através das suas organizações. 

Ao equacionar esta perspectiva está subjacente a noção de cidadania, não no seu sentido 

civil e político, mas no seu elemento social. Com capacidade de intervir nas relações de 

mercado e nas condições de trabalho e de vida dos indivíduos (…) com direito à 

participação e à distribuição dos recursos materiais e das condições sociais, que 

possibilitam a realização de um nível de vida humano e propiciam a integração social 

(Mozzicafreddo, 1997; p 181). 

 


