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Resumo 

 

Nesta tese estuda-se o Capital Social e o Capital Humano associado ao 

Desenvolvimento territorial. O objectivo central deste trabalho consiste em 

tentar perceber se o capital humano e o capital social dos territórios do interior 

de Portugal podem constituir factores determinantes para o seu processo de 

desenvolvimento, em contexto de globalização? E partindo do pressuposto que 

sim, que mecanismos e instrumentos podem potenciar o papel desses 

factores? Este estudo pretende ainda contribuir para uma melhor compreensão 

dos conceitos de capital humano e capital social, conceitos relativamente 

recentes mas que têm demonstrado uma relevância cada vez maior nos 

actuais contextos sociais e económicos, assim como para os processos de 

desenvolvimento territorial.  

A estrutura da tese traduz o trabalho elaborado para a concretização destes 

objectivos. Na primeira parte do trabalho faz-se uma apresentação das 

principais teorias, modelos e conceitos para a análise e o entendimento da 

problemática exposta. Numa segunda parte apresentamos o estudo de caso 

onde são analisadas as condições do concelho de Castelo Branco no que diz 

respeito ao capital humano e ao capital social, no sentido de podermos 

determinar se estes dois factores podem ser determinantes para o seu 

processo de desenvolvimento em contexto de globalização e se forem, que 

mecanismos e instrumentos que podem potenciar o seu papel. Concretamente 

pretende-se saber por um lado se o Capital Humano é relevante ou não na 

dinâmica de desenvolvimento do concelho de Castelo Branco e se é um factor 

importante na criação de capital social; por outro quer-se saber se O Capital 

Social também é um factor central na dinâmica de desenvolvimento existente 

no concelho de Castelo Branco e se é ou não relevante para a melhoria do 

stock de Capital Humano. Por último é objectivo específico desta tese perceber 

se o Capital Humano e o Capital Social constituem factores centrais na actual 

estratégia de desenvolvimento para o Concelho de Castelo Branco.  
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Abstract 

 

In this work we study the Human and the Social Capital associated with 

Territorial Development. The main goal of this study is to try and understand if 

the Human and the Social Capital of Portugal’s interior regions can constitute 

determinant factors on its developing process, on a globalize context? 

Supposing if the answer is positive, then which methods and instruments can 

enhance their role? With this study we also intend to contribute towards a better 

understanding of the concepts of Human Capital and Social Capital, which are 

relatively recent but have shown enormous and increasing relevance in the 

actual economic and social contexts, as well as in the development processes.  

The structure of this thesis illustrates the work that has been done to concretize 

above goals. The first part consists of the main theories, models and concepts, 

helping us to analyse and understand the problematic. The second part consists 

of the case study where we analyse the conditions of Human Capital and the 

Social Capital in the Municipality of Castelo Branco. This analysis is aimed to 

determine if factors mentioned above can play a determining role in the 

developing processes at the global context; and if they do, which are the 

methods and instruments that can enhance their role. In particular our aim is to 

know if the Human Capital is relevant or not for the developing dynamics of the 

Municipal region and if it is an important factor in the creation of Social Capital. 

On the other hand our aim is to find out if the Social Capital is also a significant 

aspect in the dynamics of development of the Municipal region and if it is 

relevant or not to improve the Human Capital. At last, we whish to understand if 

the Social and the Human Capital represent central factors in the actual 

development strategy of the Municipality of Castelo Branco. 
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Introdução 
 
A Problemática 

Nas últimas décadas têm ocorrido grandes transformações, especialmente a nível 

económico e político, associadas a mudanças de paradigma e à recentralização das 

prioridades a nível ambiental e social com reflexos nas sociedades contemporâneas, 

um pouco por todo o mundo. Mas esta evolução tem duas faces, por um lado o 

crescimento económico e o desenvolvimento de umas sociedades e por outro a 

exclusão e o aumento dos problemas noutras. Os desequilíbrios crescentes são 

notórios e é necessário que se faça algo para (re)equilibrar a situação. 

 

A Europa é uma região do mundo que tem vivido em relativa paz nos últimos 

cinquenta anos1, que tem crescido economicamente e prosperado. Quer-se continuar 

e consolidar o modelo de desenvolvimento social, pretendendo-se um equilíbrio entre 

prosperidade económica, enquadrada num modelo de crescimento sustentável, 

respeitador do ambiente e capaz de garantir a solidariedade e a coesão social, com 

igualdade de oportunidades e inclusão. Para além disso, quer-se que esse equilíbrio 

económico e social corresponda a um equilíbrio territorial. Não obstante estas 

intenções, a realidade é que a UE que conhecemos actualmente apresenta 

desequilíbrios regionais e assimetrias de grande dimensão, algumas herdadas do 

passado, outras emergentes, e que devem ser tidas em conta aquando da definição 

das políticas públicas.  

No contexto europeu, Portugal ocupa uma posição periférica, quer em termos físicos, 

quer a nível do desenvolvimento socioeconómico, apresentando ele próprio muitas 

assimetrias internas. Vários estudos têm apontado para uma litoralização e uma 

metropolização do país, com a população, o investimento e o consumo a 

concentrarem-se cada vez mais em certas áreas em detrimento de outras. Neste 

contexto, as primeiras questões que devemos colocar é se É possível alterar estas 

tendências? Ou se é desejável fazê-lo? Por outro lado, e tendo em conta os actuais 

paradigmas de desenvolvimento, Que poderão as regiões excluídas do interior de 

Portugal fazer para acompanhar as alterações económicas, sociais, politicas e 

ambientais que estão a ocorrer por toda a Europa e por todo o mundo, de modo a 

garantir o sucesso do seu próprio processo de desenvolvimento e integração? O que 

                                                 
1 As excepções aqui são os conflitos decorrentes do desmantelamento da República Federal 
da Jugoslávia entre 1991 e 2006 e a nova situação internacional marcada pelo 
desmantelamento da URSS depois do colapso dos Estados Socialistas da Europa Central e de 
Leste. 
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pode e o que deve ser feito para ajudar esse processo de integração? Quais as 

potencialidades e debilidades desses territórios? Que factores podem ser decisivos? 

Estas são algumas das questões que me levaram a elaborar este estudo exploratório 

e às quais espero poder responder no final da investigação. 

 

A Pergunta de Partida 

Nesta tese estudam-se o Capital Social e o Capital Humano associados ao 

Desenvolvimento territorial. O objectivo central deste trabalho consiste em tentar 

perceber se o capital humano e o capital social dos territórios do interior de Portugal 

podem constituir factores determinantes para o seu processo de desenvolvimento, em 

contexto de globalização. Partindo do eventual pressuposto de uma resposta positiva, 

importa então saber que mecanismos e instrumentos podem potenciar o papel desses 

factores.  

 

Escala de Análise Espacial e Temporal 

Para responder à questão de partida deste estudo será privilegiado o nível de análise 

local com incidência no concelho de Castelo Branco, integrado na Nut III Beira Interior 

Sul, que por sua vez faz parte da Nut II Centro. A relevância da escolha do concelho 

de Castelo Branco para a elaboração deste trabalho exploratório prende-se com três 

condições: a localização do concelho num contexto de interioridade geográfica ou, por 

outras palavras, de perifericidade do ponto de vista da organização do território 

nacional, sofrendo de forma acrescida os problemas dos territórios localizados em 

regiões marginais; a existência de algumas características endógenas interessantes 

que podem constituir factores de desenvolvimento no contexto regional e nacional; e, 

por último, o facto de no contexto de evolução do sistema urbano nacional e regional, 

se ter verificado que, nos últimos anos, este município sofreu evoluções de certa forma 

positivas. 

No que respeita à escala temporal, o nosso estudo incidirá principalmente num 

período que começa no início da década de 90 e vai até 2006. Porém, sempre que for 

necessário e de modo a que se possa entender a evolução dos fenómenos em estudo, 

recuaremos atrás no tempo até à década de 80. Por outro lado, abordaremos ao nível 

das políticas, as prioridades e estratégicas para o próximo período de programação e 

financiamento que vai até 2015, no sentido de sabermos quais são os desafios para o 

futuro e percebermos as potencialidades e debilidades do território para lhes fazer 

face. 
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Figura 1 – Esquema da Escala de Análise Espacial e Temporal 

 

Escala de Análise Temporal 
1990-2006 

(pontual 1980-2015) 

 

 
Escala de Análise Espacial  

 
Domínios de Análise 

Comunitário Enquadramento Políticas  

Nacional 
Enquadramento Políticas e Características do Território 

com recurso a vários indicadores socio-económicos 

Regional 
Beira Interior Sul 

e Centro 

Enquadramento e Características do concelho com 

recurso a vários indicadores socio-económicos 

Local 
Concelho de 

Castelo branco 
Análise de dimensões e indicadores em estudo 

 
 

Tendo em conta o objectivo central deste estudo, colocámos cinco hipóteses de 

trabalho sobre as possibilidades do capital humano e do capital social poderem 

constituir factores determinantes para o processo de desenvolvimento do concelho de 

Castelo Branco. A primeira hipótese relaciona-se com a relevância do Capital Humano 

e do Capital Social na actual estratégia de desenvolvimento2 para o Concelho de 

Castelo Branco. A segunda hipótese procura perceber a relevância do Capital Humano 

na dinâmica de desenvolvimento3 do concelho. A terceira hipótese procura saber se o 

Capital Social é um factor central na dinâmica de desenvolvimento existente no 

concelho. A quarta hipótese prende-se com a questão de saber se o Capital Humano é 

um factor importante na criação de capital social no concelho. A quinta e última 

pretende descobrir a relevância do Capital Social para a melhoria do stock de Capital 

Humano no território em estudo. 

 

Conceptualmente, estas questões remetem-nos para os conceitos de Capital Humano, 

Capital Social e Desenvolvimento, que abordaremos aqui de forma sucinta, mas cujos 

significados serão descritos e analisados mais à frente neste trabalho. 

                                                 
2 Estratégia de desenvolvimento refere-se às opções politicas em termos de desenvolvimento do território. 
3 Dinâmica desenvolvimento refere-se à evolução da estrutura social, económica, politica e produtiva do 
território. 
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O Conceito de desenvolvimento que adoptámos neste estudo é o de um 

Desenvolvimento Territorial endógeno e sustentável, enquanto processo interno que 

se baseia nas capacidades da sociedade (actores civis, políticos e económicos) para 

liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento territorial, condicionando-o à 

mobilização dos factores disponíveis na sua área e ao seu potencial endógeno, 

garantindo a utilização racionalizada do stock dos recursos existentes. A contribuição 

da teoria do desenvolvimento endógeno foi identificar que factores de produção 

actualmente decisivos, como o capital social, o capital humano, o conhecimento, a 

pesquisa e desenvolvimento, a informação e as instituições, eram determinados dentro 

da região e não de forma exógena, como até então era entendido. Por conseguinte, 

concluiu-se que a região dotada destes factores ou estrategicamente direccionada 

para desenvolvê-los internamente teria as melhores condições de atingir um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável. 

 

Capital Social é definido neste trabalho como correspondendo às normas, valores, 

instituições e relacionamentos compartilhados, que permitem a cooperação dentro ou 

entre os diferentes grupos sociais e territórios. O capital social possui uma natureza 

multidimensional. O capital social pode ser estrutural e cognitivo, facilitando a acção 

colectiva mutuamente benéfica através do estabelecimento de papéis e redes sociais 

complementadas por regras, modelos e precedentes. O capital social cognitivo inclui 

normas, valores, atitudes e crenças partilhadas que predispõem as pessoas para 

acções colectivas mutuamente benéficas. Uma outra visão define-o como um conjunto 

de normas e redes sociais que afectam o bem-estar da comunidade na qual estão 

inscritas, facilitando a cooperação entre os seus membros pela diminuição do custo de 

se obter e processar informação. Nesse caso, as relações de base para a formação 

das redes seriam entre iguais, isto é, entre indivíduos similares do ponto de vista de 

suas características demográficas (bonding social capital ou “capital social de 

ligação”). No entanto, as redes assim constituídas não permitem que a comunidade 

rompa as suas próprias fronteiras, embora essa ruptura seja fundamental para a 

construção de metas comuns e confiança entre seus membros. Dessa forma, as redes 

devem ampliar-se para criar ligações com outras comunidades semelhantes e assim 

ampliar o alcance das suas acções (bridging social capital ou “capital social de ponte”). 

Embora ampliada em termos de comunidades, essa rede ainda possui características 

horizontais. Assim, para se entender o seu alcance, devem-se identificar laços com 

indivíduos que estejam em posição de autoridade, isto é, que podem intermediar 

recursos adicionais para o desenvolvimento da comunidade (linking social capital ou 

“capital social de conexão”). 
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Neste trabalho a definição de Capital Humano que se utiliza descreve-o como 

englobando as habilidades e conhecimentos dos indivíduos que, em conjunto com 

outras características pessoais e esforço despendido, aumentam as possibilidades de 

produção de bem-estar pessoal, social e económico. Engloba ainda o nível de 

escolaridade e formação (nível de educação formal e informal, acções de formação 

profissional) e os investimentos na área da saúde e nutrição; bem como a existência 

de um conjunto de infra-estruturas de educação, formação e investigação. É um 

conjunto abrangente de investimentos que influenciam o bem-estar e a produtividade 

dos indivíduos, empresas e nações. 

 

Modelo de Análise 
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A Metodologia de Trabalho 

Para procurar responder à nossa pergunta de partida e verificar a validade das 

hipóteses avançadas, adoptámos alguns métodos de exploração que considerámos 

serem os mais pertinentes na procura de ideias e pistas de reflexão que contribuíssem 

para alcançar os objectivos que nos propusemos neste estudo 

O estudo de caso começa pelo enquadramento regional do concelho de Castelo 

Branco e pela realização de uma análise da sua situação socio-económica 

(frequentemente esta análise incorporará a comparação com a Região Centro, a Beira 

Interior Sul e o Distrito e, esporadicamente, com o país); num segundo momento faz-

se uma análise das políticas de desenvolvimento com recorrência à escala de análise 

comunitária, nacional e regional. Esta situação justifica-se pela dimensão transversal 

de algumas políticas e pelo facto da realidade local ser influenciada pelo contexto 

regional em que o concelho se insere. 

 

Para recolher a informação necessária à elaboração do estudo e obter os resultados 

empíricos que permitiram avaliar a capacidade competitiva, o capital humano e o 

capital social do concelho, bem como as respostas encontradas pelos actores sociais 

para fazerem face às mudanças verificadas no sistema produtivo e social, recorreu-se 

a uma série de técnicas: 

 

Leituras 

Foi realizada uma vasta recolha bibliográfica, nacional e internacional, sobre as 

problemáticas a serem analisadas, com o objectivo de se obter uma perspectiva global 

das teorias, modelos e conceptualizações, bem como dos trabalhos já realizados 

nesta temática e os seus resultados. Foi também efectuada a leitura de vários 

relatórios e estudos de incidência local ou sub-regional que, de forma directa ou 

indirecta, abordavam a problemática definida para este trabalho.  

Na bibliografia sobre políticas privilegiaram-se os relatórios e os documentos de 

âmbito nacional, como por exemplo os documentos dos diversos Programas Nacionais 

e Operacionais nos vários sectores de interesse (PNDES, POEFDS, PROCENTRO, 

PRIME, etc.) e, também, os elementos constantes nos Quadros Comunitários de 

Apoio e nas Iniciativas Comunitárias. No plano das políticas mas ao nível local, 

analisam-se o Plano Estratégico da Cidade, o Plano de Desenvolvimento Social do 

Concelho, o Diagnóstico para a Sustentabilidade de Castelo Branco e o Plano Director 

Municipal. 
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Indicadores Estatísticos 

Os indicadores estatísticos usados na elaboração deste trabalho estavam disponíveis 

no site ou nas publicações do INE (recenseamentos gerais da população, anuários 

regionais, inventários municipais, estatísticas mensais ou trimestrais, etc.). Nalguns 

casos foi necessário recorrer a publicações de diversas instituições para obter 

informação adicional: Instituto de Emprego e Formação Profissional, Núcleo 

Empresarial da Região de Castelo Banco, Programa Nacional da Politica de 

Ordenamento do Território, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, Direcção Instituto de Estradas de Portugal, Rede Ferroviária Portuguesa. 

Houve ainda dados estatísticos que foram recolhidos directamente nas instituições 

como, por exemplo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Direcção-Geral de 

Estudos, Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social. 

 

Entrevistas 

Realizaram-se 27 entrevistas em profundidade e algumas conversas informais com um 

conjunto diversificado de actores sociais enquanto agentes de desenvolvimento 

territorial. Foram realizadas oito entrevistas a empresas; oito entrevistas a 

associações, sendo três delas Associações empresariais e sectoriais, duas 

Associações locais e três Associações de desenvolvimento local; foram também feitas 

oito entrevistas a instituições de ensino e formação profissional, incluindo escolas 

secundárias, escolas profissionais, escolas superiores e organizações que dão 

formação no contexto do mercado de trabalho, bem como uma unidade orgânica de 

transferência tecnológica; e foram entrevistadas três entidades com responsabilidade 

politica no concelho. Esta situação permitiu recolher simultaneamente dados 

qualitativos e quantitativos sobre as entidades inquiridas e os inquiridos, constituindo 

um complemento importante aos dados estatísticos e bibliográficos recolhidos.  

 

A Estrutura do Trabalho 

A presente tese estrutura-se em duas partes que englobam sete capítulos e a 

conclusão.  

A primeira parte divide-se em quatro capítulos onde se faz um enquadramento das 

teorias e são clarificados os principais conceitos definidos pelo modelo de análise. 

Assim, no capítulo primeiro abordam-se as teorias e modelos de desenvolvimento, 

partindo das teorias e modelos clássicos e fazendo o percurso até às recentes teorias 

da sustentabilidade; termina-se o capítulo apresentado uma concepção de 



 Introdução 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

8 

Desenvolvimento que defendemos ser a mais ajustada para garantir a coesão 

territorial, social e económica das sociedades actuais. No capítulo segundo falamos 

dos principais factores que afectam actualmente o desenvolvimento e que 

simultaneamente podem constituir elementos determinantes para fazer face aos novos 

contextos e aos crescentes desafios, cada vez mais determinados por processos de 

globalização e localização. No terceiro capítulo a atenção centra-se no conceito de 

Capital Humano, através da descrição das teorias que lhe dão sustentabilidade, das 

críticas apontadas e de uma análise critica do conceito em si no que diz respeito às 

suas fontes, efeitos e retornos. No quarto capítulo apresenta-se a evolução das teorias 

do capital social, indicando os principais autores, descrevendo as similitudes e 

contradições das diversas correntes teóricas e realçando as principais características, 

as diversas determinantes/fontes, os múltiplos efeitos/consequências; faz-se também 

uma análise do uso do termo ”capital” e discute-se a importância, vantagens e 

desvantagens do Capital Social. 

A segunda parte comporta por três capítulos onde se apresentam os resultados da 

análise empírica. Os capítulos dizem assim respeito às áreas temáticas definidas 

como relevantes para responder à pergunta de partida e verificar a validade das 

hipóteses avançadas. Neste contexto, o capítulo quinto trata da caracterização 

geográfica, demográfica e económica do território em análise, através da análise da 

sua dinâmica territorial, dos recursos humanos e da estrutura económica, visando com 

isso avaliar os principais contextos do processo de desenvolvimento territorial. No 

capítulo sexto a análise centra-se no Capital Humano e no Capital Social. Para 

analisar estes dois conceitos fez-se, para o primeiro, um levantamento das 

qualificações e habilitações da população do concelho e analisaram-se os sistemas 

educativo e formativo; para o segundo, fez-se uma análise do tecido institucional, da 

estrutura e dinâmica relacional e da cooperação do concelho. Finalmente, no sétimo 

capítulo apresenta-se uma análise SWOT para a Região Centro e para o Concelho de 

Castelo Branco tendo em conta a análise dos dados analisados nos capítulos 

anteriores e abordam-se as políticas visando identificar as principais estratégias 

políticas para o desenvolvimento e coesão do território em estudo. No final de cada um 

destes capítulos, à excepção do capítulo sete, estabelece-se uma relação entre as 

condições efectivas do território e o que estava programado em termos de politicas, 

para cada área, concluindo-se o capítulo com uma pequena síntese da situação. 

A tese termina com a apresentação de algumas considerações finais que procuram 

estabelecer a relação entres as principais conclusões do estudo e os objectivos 

traçados para este trabalho. 
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1.1 Contexto Histórico do Conceito de Desenvolvimen to 

 
Os contextos social, geográfico e histórico de qualquer conceito, bem como a sua trajectória 

evolutiva, são centrais para a sua compreensão.  

As teorias, modelos e definições de desenvolvimento são socialmente determinadas, 

geograficamente diferenciadas e evoluem ao longo do tempo.  Por outro lado, durante o 

processo evolutivo do conceito, o que se considera “desenvolvimento” tornou-se mais 

complexo e diverso, pelo que para o compreendermos temos de entender a sua natureza 

mais básica analisando em que é que consiste, para que serve e, em termos normativos, o 

que deveria ser.  

É precisamente com esta ideia que neste capítulo se faz uma revisão dos principais e mais 

influentes conceitos, teorias e modelos do desenvolvimento territorial. O capítulo está 

organizado em torno das diferentes escolas de pensamento e tipos de abordagens, 

apresentando de forma clara, breve e crítica os principais quadros de análise, evolução e 

explicação do fenómeno. 

O diagrama da Figura 1 esquematiza as principais correntes teóricas sobre o tema do 

desenvolvimento territorial, funcionando como um elemento condutor deste capítulo. 

 

Figura 1 – Principais Teorias 

 
Fonte: Adaptado de Cavalcante, 2001: 5.  
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Uma noção alargada de desenvolvimento deve abranger preocupações económicas, 

sociais, ambientais, políticas e culturais. Na verdade, uma das mudanças mais significativas 

na definição do conceito de desenvolvimento foi o facto dos diferentes autores, ao longo do 

tempo, se terem começado a preocupar mais com os aspectos qualitativos do que com os 

quantitativos. Mas analisemos um pouco a evolução do conceito para melhor entendermos 

esta ideia. 

 

1.1.1 Teorias e Modelos Clássicos 

Cavalcante (2001:4), numa proposta de sistematização da produção teórica em Economia 

Regional, identifica uma corrente teórica que vai de 1920 a 1960, composta por um conjunto 

de teorias que o autor designa de “Teorias clássicas da localização”. Segundo o autor, esta 

corrente teórica teve início com Von Thünen, em 1826, evoluindo com os trabalhos de Alfred 

Weber (1909) bem como de Walter Christaller (1933) e Auguste Lösch (1940), culminando 

no surgimento de uma nova disciplina, em 1956, pelos escritos e reflexões de Walter Isard, 

a que se convencionou chamar Ciência Regional.  

A produção teórica em torno das questões do desenvolvimento centrou-se, até aos anos 50, 

no estudo dos factores que determinam a localização e organização espacial das 

actividades económicas e, também, na identificação dos factores de crescimento regional. 

Von Thünen (1826), por exemplo, apresenta um modelo identificado como “O Estado 

Isolado”, onde se explica a organização espacial da empresa agrícola recorrendo às causas 

que originam as diferenças de utilização da terra cultivável, estabelecendo relações entre 

mercados, produção e distância. O modelo defende que o custo relativo do transporte dos 

produtos agrícolas para os mercados, determinaria o uso do solo em volta da cidade, pelo 

que no entorno imediato de uma cidade/mercado, a terra seria usada para plantar o produto 

com maiores custos de transporte e, à medida que houvesse um afastamento da cidade, a 

terra seria usada para produtos cujos custos de transporte fossem menores, resultando em 

círculos concêntricos em torno da cidade dedicados ao plantio de produtos com custos de 

transporte inversamente proporcionais à sua distância do mercado (Cf. Cavalcante, 2001). 

Para chegar a esta ideia, Von Thünen olhou para a paisagem agrícola e o uso do solo, 

assumindo que as cidades, e por conseguinte, os mercados, se localizavam de forma 

central num dado território que seria auto-suficiente, não sofreria de influências externas (daí 

o nome “estado isolado”) e cujas condições naturais (ocupação do solo; tipo e qualidade do 

solo; clima) e tecnológicas (rede de transportes) seriam uniformes. 

Seguindo a mesma ideia, Alfred Weber interessa-se pela localização da empresa industrial 

ao publicar em 1909 o seu ensaio “Theory of Location of Industries” (Teoria da Localização 

de Industrias). Para o autor, a localização óptima da empresa será não num ponto, mas 
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numa área definida em função da ponderação de três factores: os custos de transporte, os 

custos da mão-de-obra e um “factor local” decorrente das economias de aglomeração.  

Não obstante a importância destas teorias, aquela que teve maiores impactos no 

desenvolvimento das teorias subsequentes foi talvez a “Teoria dos Lugares Centrais”1 

desenvolvida pelo geógrafo alemão Walter Christaller ao publicar, em 1933, “Os lugares 

Centrais no sul da Alemanha”.  

Ao estudar a distribuição espacial das cidades no sul da Alemanha, Christaller analisa o 

modo como as cidades evoluem e se expandem em relação uma às outras, questionando-

se se haveria alguma relação entre o número, o tamanho e a distribuição geográfica das 

cidades. Ao tentar encontrar resposta para estas questões e baseando-se em algumas das 

premissas dos seus antecessores, Christaller acredita que há uma lógica no padrão de 

ordenamento dos lugares centrais definida em função da optimização da localização das 

empresas fornecedoras de serviços produtivos em relação à localização das suas 

concorrentes. A partir deste pressuposto cria um modelo ideal representativo da localização 

e da hierarquia dos lugares de uma determinada região, formulado com base numa relação 

matemática que tem correspondência em formas hexagonais e triangulares que delimitam 

as áreas de influência dos vários lugares, articulados entre si por relações hierárquicas de 

dependência. No mesmo sentido, ao tentar explicar a distribuição e as relações espaciais 

observadas, Christaller define três conceitos básicos: centralidade, limiar de mercado e raio 

de eficiência de um bem/serviço. A centralidade prende-se com a atractividade que um 

determinado lugar tem em relação a outros, tornando-se o foco de investimentos e de oferta 

de bens e serviços; o limiar de mercado diz respeito à dimensão mínima do mercado 

necessária à criação e sustentabilidade de um bem ou serviço; o raio de eficiência de um 

serviço ou bem diz respeito à distância mínima que as pessoas poderão viajar para obter 

esse bem ou usufruir desse serviço (Silva, 1976:9).  

Com base neste modelo, Christaller pode então estabelecer uma hierarquia dos lugares, 

definida a partir da oferta de bens e serviços presentes em cada um. Esta definição da rede 

hierárquica das aglomerações de uma região ou país, que tem no topo as metrópoles com 

maiores áreas de influência e na base os lugares com áreas de influência muito reduzidas e 

circunscritas ao nível local ou mesmo sub-local, assenta no facto de as primeiras 

oferecerem todo o tipo de bens e serviços, incluindo os especializados e raros – que exigem 

limiares de marcado e raios de eficiência elevados, enquanto as últimas, situadas na base 

da hierarquia urbana, apenas possuem funções de carácter banal (com limiares de mercado 

e raios de eficiência muito reduzidos) (Cruz, 2000:55).  

Esta teoria evoluiu com os contributos, primeiro de August Lösch (1940) e posteriormente de 

Walter Isard (1956). Lösch introduz no seu modelo os mecanismos de mercado e admite 

                                                 
1 Sobre Teoria dos Lugares Centrais em Portugal ver Jorge Gaspar (1981). 
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que a hierarquia dos pontos de oferta é flexível. O contributo de deste autor está na 

explicação das razões que levam à concentração espacial da produção2, defendendo que, 

se por um lado, a concentração espacial não ocorre devido às economias de escala, 

capazes de proporcionarem um custo unitário mais baixo para a produção concentrada, por 

outro, a dispersão total não ocorre porque os custos de transporte a inviabilizam. Lösch 

(1954) argumenta que estas duas forças têm efeitos contrários, resultando em maior ou 

menor concentração, de acordo com o predomínio de uma sobre a outra. Já Isard (1956) 

introduz na teoria da localização o conceito input de transporte definido como «o movimento 

de uma unidade de produto ponderada por unidade de distância». Para Isard, definindo os 

inputs de transporte como o custo dos recursos necessários para que as mercadorias se 

desloquem no espaço e superem distâncias e as taxas de transporte como o preço desse 

input, as empresas que procurassem maximizar o lucro localizar-se-iam de forma a 

manterem uma correspondência equilibrada entre os inputs e as taxas de transporte, 

independentemente do grau de concentração ou de dispersão das fontes de inputs e 

mercados de escoamento, bem como da natureza da função de transporte. 

Para finalizar, dizer que apesar de apresentarem limitações, estas teorias contribuíram para 

um melhor entendimento da dinâmica económica regional e evoluíram substancialmente 

desde a sua origem tendo vindo a recriar-se com o passar do tempo (Aydalot, 1985: 12-13). 

. 

1.1.2 Novos Paradigmas e Novas Alternativas Estraté gicas 

O período pós 2ª guerra mundial é importante para as teorias do desenvolvimento pelas 

mudanças que introduziu. A evolução dos modelos e teorias de desenvolvimento esteve 

associada a todo um contexto político e sócio-económico de mudanças profundas, 

claramente marcado por três períodos distintos: uma fase de crescimento (entre 1945 e o 

final dos anos de 1960); uma fase de crise (durante os anos de 1970); e uma fase de 

inquietação e incerteza durante a actualidade, onde domina a questão da globalização. Este 

ambiente conduziu à existência de três gerações de teorias do desenvolvimento e de 

modelos que as estruturam, bem como de políticas e estratégias de acção de 

desenvolvimento, todas elas fundamentadas em três paradigmas de referência: 

1. O paradigma funcionalista e a difusão espacial do desenvolvimento; 

 2. O paradigma territorialista e o desenvolvimento endógeno; 

 3. O paradigma da globalização e o desenvolvimento sustentável.  

 

1.1.2.1 Paradigma Funcionalista 

Segundo o paradigma funcionalista, o processo de desenvolvimento é inicialmente 

desencadeado em determinados sectores da actividade económica (os mais dinâmicos e 

                                                 
2 Segundo Lösch, a distribuição das matérias-primas é uniforme, os custos de transporte são iguais em todos os 
pontos de um plano homogéneo, a população está distribuída uniformemente e tem gostos idênticos. 
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tecnologicamente mais avançados), a partir de uma área geográfica específica (pólos de 

desenvolvimento ou crescimento), e difunde-se com o decorrer do tempo a outros sectores e 

a todo o território. Ou seja, de acordo com este paradigma, o desenvolvimento não surge 

espacialmente distribuído de forma igual, pelo contrário, apresenta grandes desequilíbrios 

territoriais. A par dos factores naturais e históricos, os efeitos da política económica são 

também determinantes na concentração das actividades económicas em determinados 

locais, podendo funcionar como um factor adicional no processo de concentração espacial 

ou, pelo contrário, como um elemento de compensação, induzindo alguns processos de 

reequilíbrio territorial.  

No que diz respeito à evolução teórica, é difícil saber com exactidão quem foi o primeiro 

autor a abordar a questão da aglomeração das actividades como um factor de atracção de 

novas actividades e, por conseguinte, de crescimento e concentração espacial, mas, parece 

haver um consenso na literatura em como as ideias de Alfred Marshall (1982/1890) foram 

precursoras nestes aspectos (Cf. Paul Krugman, 1998:49-50).  

Baseando-se na teoria económica (neo)clássica3, Perroux (1977) Myrdal (1968) e 

Hirschman (1961), são os autores considerados percursores deste paradigma. Estes três 

autores defendiam uma concepção de desenvolvimento assente num conjunto restrito de 

indústrias “propulsoras” centradas espacialmente em “pólos de desenvolvimento” cujo 

processo de evolução se alastraria a áreas envolventes (efeito de dispersão), embora as 

áreas centrais crescessem à custa de vantagens económicas internas e também de outras 

áreas (efeito de polarização).  

 

Os contributos de Perroux, Myrdal e Hirschman 

A teoria dos pólos de crescimento (ou de desenvolvimento) cuja influência, directa ou 

indirecta, foi marcante para grande parte das políticas de desenvolvimento regional 

implementadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento a partir da década de de 

1950 até aos anos 70, foi desenvolvida por François Perroux, em 1955, ao observar a 

concentração industrial em torno de Paris e ao longo do Vale do Reno, na Alemanha. 

A teoria dos pólos de crescimento baseia-se no dinamismo das indústrias, que Perroux 

denominou “motrizes” e cujas actividades se caracterizam pela sua inovação e 

grandiosidade. Estas indústrias motrizes, além de darem a sua própria contribuição para o 

crescimento global da produção, também induzem no seu ambiente, através das relações 

que estabelecem com as indústrias secundárias, importantes efeitos de encadeamento 

levando o meio em que estavam inseridas e outras empresas a inovarem num processo de 

imitação, causando, por conseguinte, significativos impulsos sobre o desenvolvimento local 

e regional. Nestes pólos de crescimento e respectivos centros urbanos, verificar-se-iam, 

                                                 
3 Embora Alfred Marshal seja uma referência nas teorias do paradigma territorialista, estes autores foram 
fortemente influenciados por Keynes (1936) e Schumpeter (1911). 
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geralmente, dois tipos de efeitos: o efeito de aglomeração (atracção de actividades 

complementares) e o efeito de ligação (consequência da criação de novas redes viárias) (Cf. 

Matos, 2000). Ou seja, segundo Perroux, não é o tipo de actividade industrial o factor 

polarizante, mas a sua capacidade de evoluir, a sua complexidade e a natureza das 

tecnologias que incorpora. Outros aspectos importantes desta teoria correspondem, por um 

lado, ao importante papel desempenhado pela inovação na dinâmica capitalista, 

nomeadamente a acção do empresário inovador que conduz a actividade motriz rumo ao 

sucesso; e, por outro, ao facto de novas empresas e novos investimentos serem muitas 

vezes induzidos pelo Estado com o objectivo de evitar a concentração no pólo principal e 

estimular localizações alternativas.  

 

Não obstante o avanço significativo que a teoria dos pólos de crescimento induziu nas 

teorias do desenvolvimento regional, ela apresenta alguns aspectos negativos que vão 

muito além dos efeitos positivos. Esta problemática foi discutida entre outros por Gunnar 

Myrdal (1968/1957) e Hirschman (1961/1958).  

Pondo em evidência os desequilíbrios crescentes ao nível das regiões e países e partindo 

da análise dos processos que ocorrem em espaços com níveis de desenvolvimento 

desiguais e das relações que se estabelecem entre eles, Myrdal (1968/1957) defende na 

sua obra4 que os sistemas sociais e económicos não tendem a evoluir para um equilíbrio, 

como defende a teoria dos pólos de crescimento, mas, pelo contrário tendem a acumular 

ciclos de factores positivos e negativos. Isto é, usando os conceitos de efeitos/causas 

cumulativos positivos e negativos (spread e backwash effects)5 no estudo da concentração 

geográfica das actividades económicas, Myrdal apresenta uma teoria que assenta no 

princípio de que a escolha da localização e o desenvolvimento económico só podem ser 

explicados através da mobilidade espacial do capital. Neste quadro, Myrdal vai argumentar 

que os problemas dos países e regiões em desenvolvimento não dependem unicamente dos 

factores económicos, incorporando, também, e de um modo abrangente, todas as relações 

sociais encaradas de forma dinâmica. É com base neste argumento que Myrdal defende que 

só a igualdade prévia de todas as regiões em relação aos bens e factores de produção, 

poderá conduzir ao desenvolvimento, uma vez que isso colmataria a mobilidade espacial 

dos capitais. De facto, a direcção dos processos de desenvolvimento depende da situação 

inicial dos territórios e dos factores que podem potenciar a mudança, sendo a desigualdade 

regional e entre países muitas vezes uma consequência de tais processos de causalidade 

circular em que determinada região ou país tende a acumular efeitos positivos e no oposto 

outros tendem a acumular efeitos negativos. Para colmatar este problema, Myrdal (1968: 42) 
                                                 
4 Gunnar Myrdal (1968). 
5 Os spread effects são efeitos cumulativos inter regionais positivos com origem na região e que se ramificam 
para o resto do país. Os backwash effects são efeitos cumulativos inter regionais negativos para o resto do país 
devido à atracção dos factores para a região. 
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defende a intervenção do Estado para conter as forças de mercado, que, de outra forma, 

tenderiam a acentuar os níveis de desigualdade regional ao provocar a mobilidade dos 

factores de desenvolvimento, privilegiando as áreas de maior dinâmica e produtividade. 

Assim a intervenção pública devia ser no sentido dotar a região ou localidade periférica em 

infra-estruturas, equipamento, empresas públicas de grande dimensão e serviços que 

proporcionariam o aumento local das receitas fiscais e também uma melhoria no ambiente 

empresarial na região/local, causando efeitos cumulativos positivos. 

Também Hirschman (1961)6 discute a questão da desigualdade regional e do 

desenvolvimento usando os conceitos de efeitos propulsores (forward linkages) e efeitos 

regressivos (backward linkages): os efeitos propulsores, resultariam da oferta pelas áreas 

centrais de lucros, serviços e produtos, tais como, novas infra-estruturas rodoviárias, mais 

emprego, melhorias no sistema de ensino e formação, salários mais elevados, etc, que 

tornariam viáveis os sectores que se posicionassem em áreas periféricas. Por seu lado, os 

efeitos regressivos são a forma encontrada pelo autor para expressar as externalidades 

negativas decorrentes da implantação de indústrias motrizes numa determinada região, que, 

ao aumentarem a procura de lucros, ao adoptarem novas técnicas e produzindo novos bens, 

aumentam a procura de factores humanos, materiais, e económicos, elevando os seus 

preços, e atraindo-os para aquele local em particular. Esta situação, defende o autor, poderá 

exercer efeitos nocivos para o processo de desenvolvimento de outras regiões, através da 

troca desigual e esgotamento dos factores de vitalidade económica das demais regiões, 

contribuindo para aumentar as disparidades regionais do país. Neste contexto, para 

Hirschman, o desenvolvimento económico seria dificultado «por uma série de círculos 

viciosos entrelaçados», argumentando que para se atingir o desenvolvimento se devem 

procurar «pressões e processos de incentivo que farão eclodir e mobilizar o maior número 

possível de recursos escassos, tais como capital e actividade empreendedora» (Hirschman, 

1961:18). De facto, Hirschman adopta uma visão explicitamente intervencionista, ao 

argumentar que «os países retardatários são forçados a um processo menos espontâneo e 

mais reflectido do que o ocorrido nos países onde este processo primeiramente se verificou» 

(Hirschman, 1961: 23).  

Em suma, segundo Myrdal e Hirschman, a região central, onde se localiza o pólo de 

crescimento, pode exercer, efeitos propulsores e efeitos regressivos sobre outras regiões e 

à medida que a região periférica tiver sucesso na neutralização de parte dos efeitos 

regressivos e internalizar, de alguma forma, os efeitos propulsores provenientes de outras 

áreas, estará finalmente a passar por um processo acumulativo de desenvolvimento 

(Myrdal, 1968: 62). Por outro lado, o pólo urbano/industrial será incitador de 

                                                 
6 Albert Hirschman (1961/1958), The Strategy of Economic Development, onde são apresentados alguns 
argumentos sobre a questão do desenvolvimento regional.  
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desenvolvimento, em relação à economia regional em que está implantado, apenas quando 

os efeitos propulsores excederem os efeitos regressivos.  

Para nós, o grande contributo da teoria de Myrdal e Hirschman é que eles são os primeiros 

autores a fazer referência a factores de natureza não económica na explicação dos 

processos de desenvolvimento e crescimento regional. Myrdal,por exemplo, realça a 

importância e a qualidade dos factores de produção como determinantes do 

desenvolvimento, enfatizando questões como a qualificação da mão-de-obra, a 

comunicação, a consciência de crescimento e vizinhança e o espírito empreendedor, 

factores que só muito mais tarde ganhariam destaque na produção teórica sobre 

desenvolvimento7. Já Hirschman chama a atenção para os aspectos não pecuniários dos 

efeitos propulsores e regressivos, nomeadamente, quando o autor procura explicações de 

natureza “antropológica” para o desenvolvimento ou quando, ao discutir Schumpeter e a 

questão do empreendedor, afirma que «a capacidade empreendedora envolveria inclusive a 

capacidade de obter um acordo entre as partes interessadas» Hirchman (1961: 27-36).  

 

Tendo em consideração as ideias analisadas atrás, podemos dizer que a concepção de 

desenvolvimento defendida por este paradigma tem os seguintes princípios base: o 

desenvolvimento é um processo concomitante com o de crescimento económico; o rápido 

crescimento económico e o sucesso da redistribuição espacial desses impulsos de 

desenvolvimento ocorreriam de áreas centrais para as áreas periféricas; e finalmente, as 

políticas regionais poderão ser implementadas de cima para baixo sem dar grande 

importância à participação da população. Neste sentido, Roque Amaro afirma que «o 

desenvolvimento estaria hierarquicamente dependente das grandes metas 

macroeconómicas e do crescimento global. Apareceria como uma consequência desse 

processo mais geral, onde todas as componentes seriam consideradas no seu devido tempo 

sem grandes contradições. Seria o resultado de um processo de suposta uniformização das 

condições de modernização e crescimento económico» (Amaro, 1993:11). 

 

Não obstante, e apesar da sua grande influência, a teoria dos pólos de crescimento foi 

severamente criticada, tendo sido apresentadas na literatura várias razões para o declínio 

deste modelo. Cruz (2000:57), por exemplo, afirma que vários estudos (sem os citar) 

atestariam resultados decepcionantes do ponto de vista empírico que teriam sido logrados 

com a adopção de políticas de desenvolvimento industrial e regional baseadas nos pólos de 

crescimento. Uma outra explicação para o declínio do modelo dos pólos de crescimento é 

aquela que leva em conta o facto de que estes teriam sido concebidos num ambiente onde a 

lógica de produção tinha uma base essencialmente fordista e que as transformações que 

                                                 
7 Cf. Myrdal, 1968: 35 e 43. 
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começam a ser percebidas já na década de 70 implicariam, portanto, uma impossibilidade 

de aplicação directa dos conceitos formulados para outro ambiente. Conforme afirma 

Michael Storper , «por volta do início dos anos 70 dissolveram-se, no essencial, as 

condições que haviam permitido a muitos dos estados nacionais dos países em 

desenvolvimento iniciarem um planeamento económico nacional, com base nos pólos de 

crescimento regional» (Storper, 1994:25). 

De facto, no plano prático, alguns fenómenos nos países europeus e no resto do mundo, 

punham em evidência a dispersão da indústria com novos contornos: paralelamente à 

industrialização das zonas periféricas, muitas das quais situadas em países “em 

desenvolvimento”, verifica-se nos antigos centros a desindustrialização absoluta. Perante 

este quadro, no plano teórico era possível chegar a duas posições distintas: ou se 

proporcionava uma nova vida à perspectiva neoclássica vendo na concentração polarizada 

um elemento que provoca atrasos no estabelecimento do equilíbrio inter-regional, ou se 

questionava a validade dos indicadores, puramente materiais, do desenvolvimento 

encarando esta nova forma de polarização da indústria como uma nova forma de 

desenvolvimento desigual. Vejamos o que aconteceu…. 

 

1.1.2.2 Paradigma Territorialista 

Com a crise dos anos 70/80, as alterações que ocorreram desde essa altura e o despertar 

de uma consciência colectiva de que as novas estratégias de desenvolvimento não se 

devem mais guiar pelo modelo de desenvolvimento até então predominante, assistiu-se a 

uma reformulação das questões do crescimento económico e do desenvolvimento e os 

investigadores/teóricos vêem-se frente à necessidade de propor alternativas de 

desenvolvimento baseadas num novo paradigma. O surgimento de uma série de iniciativas 

inovadoras de desenvolvimento assentes nas capacidades endógenas e desencadeadas a 

partir da base que contrariam as lógicas centralizadoras e uniformizadoras predominantes 

até aquela altura, origina a adopção de uma nova abordagem nas teorias de 

desenvolvimento, surgindo então o paradigma territorialista de desenvolvimento 

protagonizado pelos contributos de, entre outros, Friedmann e Weaver (1981), de Stöhr e 

Taylor (1981), de Piore e Sabel (1984), do GREMI (1986) e de Scott e Storper (1988). 

O paradigma territorialista caracteriza-se pela ideia de que para promover o 

desenvolvimento é indispensável à mobilização do potencial endógeno das diferentes 

regiões. Este potencial endógeno abrange um leque muito variado de elementos tais como a 

integração e mobilização (formal e informal) da população e das estruturas sociais e 

políticas de cada território, as sinergias geradas pela cooperação social desses diferentes 

actores sociais, a partilha de práticas sociais vividas historicamente no processo de 

construção da territorialidade ou a existência de comportamentos inovadores. Neste 
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paradigma são também extremamente relevantes os conceitos de local e lugares. Os 

lugares aparecem como micro-territórios ou sistemas territoriais em pequena escala, ligados 

em rede e ao mesmo tempo inseridos em diferentes escalas geográficas. Essa inserção em 

diferentes escalas e o vasto leque de relações daí decorrentes cria uma complexa situação 

em que os lugares são influenciados pela necessidade de haver uma articulação directa 

entre o global e o local. Finalmente, o local pode ser compreendido através de suas várias 

dimensões: local (substrato físico e simbólico concretamente delimitado como expressão do 

espaço de interacções), espacial (meio de interacções sociais mediadas pelas relações com 

a natureza e fruto de evolução histórica e cultural colectiva), identidade (sentimento de 

pertença à comunidade e ao lugar) e política (relações de poder e formas de regulação) 

(Hadjimichalis, 1994;Tödtling, 1994). 

De acordo com o paradigma territorialista, o desenvolvimento, de e em cada território, 

depende da constante capacidade colectiva para cooperar, criar, aperfeiçoar e incorporar o 

novo, optimizando energias e recursos internos (naturais, humanos e institucionais), 

combinando-os com recursos externos, gerando inteligentemente novas situações de 

manutenção da dinâmica do sistema social, político, económico e ambiental. Trata-se, 

portanto de uma forma de desenvolvimento que procura transformar cada ser em sujeito e 

objecto de sua própria história. 

 

Não é tarefa fácil seleccionar os principais autores e correntes de pensamento de uma 

produção teórica tão complexa, optando-se aqui por referir as teorias de autores8 como 

Piore e Sabel (1984), Garofoli (1992), Becattini (1989) e Brusco (1990); a produção do grupo 

de investigação GREMI; e o conjunto de autores responsáveis pelos conceitos de clusters, 

regiões inteligentes e sistemas regionais de inovação. 

Vejamos então algumas das tendências teóricas que surgiram a partir dos anos 70 sob o 

chapéu do paradigma territorialista e que têm relevância para explicar não só as mudanças 

ocorridas na estrutura produtiva em muitas regiões um pouco por todo o mundo, mas 

também para a definição do desenvolvimento endógeno ou desenvolvimento «de baixo para 

cima». 

 

I. Distritos Industriais e Clusters 
 
Os primeiros estudos sobre os “distritos industriais” são da década de 80. Alguns dos 

autores responsáveis pela actualização teórica do conceito (originalmente elaborado por 

Alfred Marshall em 1982/1890) são Piore & Sabel (1984); Scott & Storper (1988); Garofoli 

                                                 
8 Todos estes autores são de alguma forma influenciados pelas “teorias clássicas da localização” e, sobretudo, 
pelas “teorias de desenvolvimento regional com ênfase nos factores de aglomeração” (daí as setas contínuas 
ligando-as à produção recente em economia regional na Figura 1). Mas é importante destacar ainda as 
influências de Marshall (1982/1890) e Schumpeter (1982/1911) sobre os autores das correntes teóricas deste 
paradigma.  
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(de 1983 a 1987); Becattini (1987, 1989); Brusco (1990); Schmitz & Musyck (1994), com a 

realização de vários estudos de caso sobre a industrialização e desenvolvimento local. Mas 

o autor que mais impulsionou o uso do termo “distrito industrial” foi talvez Arnaldo Bagnasco 

(1997) com o desenvolvimento de estudos numa área geográfica italiana denominada por 

ele de "Terceira Itália"9, como forma de indicar o desdobramento do tradicional dualismo 

italiano entre o Norte desenvolvido (Primeira Itália) e o Sul atrasado (segunda Itália).  

Pyke, Becattini e Sengenberger (1990) definem os distritos industriais como sistemas 

produtivos locais caracterizados por um grande número de firmas que são envolvidas em 

vários estágios e em várias vias na produção de um bem homogéneo, aproximando-se, 

assim, do conceito que ficou conhecido como distrito marshalliano. Para Giacomo Becattini 

«o distrito industrial é uma entidade sócio-territorial caracterizada pela presença activa de 

uma comunidade de pessoas e de uma população de empresas num determinado espaço 

geográfico e histórico» (1994:20; 1989). Por outro lado, Courlet e Dimou (1995) afirmam que 

«os distritos industriais são a resultante de um conjunto alargado de iniciativas, de relações 

de cooperação e de redes locais, que lhes conferem uma série de vantagens específicas, 

nomeadamente através do surgimento de uma série de economias externas de 

aglomeração como, por exemplo, as economias de especialização (ligadas ao 

aprofundamento da divisão social do trabalho), economias de trabalho (resultantes da 

formação e acumulação de saberes específicos) e economias de informação e comunicação 

(provenientes da capacidade de inovação e da sua difusão)» (Courlet e Dimou, 1995:363). 

 

Assim, entre as várias características que se poderiam identificar (ver Figura 2) na definição 

dos distritos industriais, como, por exemplo, a defesa de um regime de especialização 

flexível baseado em tecnologias adaptáveis, trabalhadores polivalentes e novas formas de 

comunidades industriais, a característica mais importante é a sua concepção enquanto 

conjunto económico, social e politico onde há uma estreita relação entre as diferentes 

esferas, com o funcionamento de uma delas, moldado pelo funcionamento e organização 

das outras (Amaral Filho, 2001:272). Como consequência, em vez de estruturas verticais 

tem-se um tecido de relações horizontais onde se processa a aprendizagem colectiva e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, através da combinação entre concorrência e 

cooperação, podendo-se dizer que o sucesso dos “distritos” reside não exactamente nas 

relações económicas, mas largamente nas sinergias e interdependências sociais e 

institucionais (Pyke, Becattini e Sengenberger, 1990).  

 
Em relação a esta matéria, há que dizer ainda que na literatura se defende que o contexto 

ideal para o desenvolvimento de um “distrito industrial” é aquele marcado pela 

                                                 
9 A “Terceira Itália” é um espaço regional constituída por seis províncias do centro e do nordeste do país: as 
regiões de Emilia-Romana, Toscana, Umbria, Marche, Veneto e Friuli. 
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adaptabilidade, flexibilidade e capacidade de inovação, pela socialização de processos 

industriais comuns e pelo aprofundamento da integração entre economia e sociedade, onde 

a conjugação destes factores cria “economias de aglomeração” que, através da amplificação 

da divisão social do trabalho, exercem um efeito convergente e aglutinador de pequenas e 

médias empresas. Estas economias locais de aglomeração transformam-se em espaços de 

inovação e desenvolvimento em resultado da existência de complexas redes de 

conhecimentos tácitos e sociabilidades locais formais e informais de onde as empresas 

extraem os seus recursos produtivos e que simultaneamente desempenham um importante 

papel enquanto factores essenciais nos processos de criação e transmissão de 

competências que evoluem segundo uma lógica de mobilização social e institucional 

voluntária. 

 

Figura 2 – Esquema dos Distritos Industriais 

 
 
Fonte: Adaptado de Felizes, 2005.  
 

Análogo ao conceito de “distrito industrial” está a noção de “cluster”. Citando S. A. Rosenfeld 

(1996), Amaral Filho (2001) afirma que o conceito surge em 1995 como resultado do 

trabalho de um grupo de especialistas americanos que definiram o “cluster” como: «uma 

aglomeração ou concentração de empresas interdependentes sobre um território geográfico 

delimitado, ligadas entre elas por meios activos de transacções comerciais, de diálogo e de 

comunicações que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos 

problemas» (Amaral Filho, 2001:275).  

Michael Porter (1998) parece ser apontado como o autor que mais contribuiu para a 

elaboração do conceito de “cluster”. O autor entende os clusters não apenas como sistemas 

locais de produção ou, por outras palavras uma concentração espacial e sectorial de 
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empresas, mas antes como sendo concentrações geográficas de empresas de determinado 

sector de actividade e outras instituições que se relacionam com essas empresas directa ou 

indirectamente, podendo existir actividades a montante (como fornecedores de matérias 

primas) e também a jusante (como fornecedores de infra-estruturas especializadas). Por 

exemplo, para o autor, muitos clusters incluem instituições governamentais e não 

governamentais, como universidades e associações comerciais, que podem oferecer 

formação, informação, pesquisa e apoio técnico às empresas. Por outro lado, Porter (1990), 

em vez de tratar as vantagens competitivas tradicionais (como recursos naturais e trabalho), 

baseia-se nas causas da produtividade para explicar a competitividade das regiões e dos 

países. Nesse sentido, e após pesquisa realizada em dez países diferentes, o autor 

desenvolveu um modelo explicativo identificando as cinco forças competitivas responsáveis 

pela criação de vantagens competitivas para uma indústria, região ou país10. São elas: 

 
1. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas (A competição directa leva as 

empresas a trabalharem para aumentarem a produtividade e o grau de inovação) 

2. Condições ou exigências da procura (As condições ou exigências da procura irão 

sustentar os processos de crescimento, de inovação e de aumento da qualidade dos 

produtos) 

3. Relação entre as indústrias (proximidade e confiança ajudam à troca de 

informação e por conseguinte facilitam a inovação) 

4. Factores condicionantes (qualificação da mão-de-obra, capital e infra-estruturas - 

factores chave que envolvem investimento pesado e sustentado, sendo mais difíceis 

de copiar).  

 

Assim, recuperando os conceitos tradicionais de “pólo de crescimento” e “efeitos 

propulsores e efeitos regressivos”, de Perroux e Hirschman respectivamente, já abordados 

neste capítulo, segundo Amaral Filho (2001:275), o conceito de “cluster “é inovador no 

sentido em que incorpora vários elementos que aparecem naquelas teorias de 

desenvolvimento endógeno mas que estavam ausentes naqueles conceitos e estratégias 

tradicionais, como sejam: (i) articulação sistémica da indústria com ela mesma, com o 

ambiente externo macroeconómico e infra-estrutural e com as instituições públicas e 

privadas, tais como Universidades, Institutos de Investigação, etc., a fim de maximizar a 

absorção de externalidades, principalmente tecnológicas; (ii) plasticidade na acção 

conseguida através de uma forte associação entre a indústria e os actores e agentes locais, 

que permita processos rápidos de adaptações face às transformações do mercado; e (iii) 

                                                 
10 Esta identificação foi traduzida num esquema em forma de diamante, elaborado pelo próprio Porter (1990) no 
seu livro The Competitive Advantage of Nations, e cuja representação ficou conhecida  
como Modelo do Diamante de Porter. Ver também Porter (1998).  
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forte vocação externa, sempre procurando o objectivo da competitividade exterior. Na figura 

3 está representado o processo evolutivo de criação de um cluster. Partindo de um conjunto 

de empresas voltadas para um mesmo produto e localizadas na mesma área geográfica 

mas onde não existe nenhuma relação, passa-se à fase de criação do cluster através da 

formação de relações comerciais entre algumas dessas empresas e o surgimento de 

empresas mais pequenas ainda que voltadas para o mesmo produto. Uma terceira fase que 

designámos de desenvolvimento do cluster consiste na formalização das relações 

comerciais através da realização de consórcios onde haveria uma empresa principal e 

várias empresas secundárias que funcionariam em parceria e cooperação mútua. A última 

fase do processo que consistiria na institucionalização dos consórcios existentes e a 

presença de relações formais de cooperação entre esses consórcios e as instituições locais, 

criando assim um sistema estruturado onde cada elemento trabalha para objectivos comuns. 

Para Amaral Filho (op. cit.) «a ideia central (do cluster) é de formar uma indústria-chave ou 

indústrias-motrizes numa determinada região, transformá-las em líderes do seu mercado, se 

possível internacionalmente, e fazer dessas indústrias a ponta de lança do desenvolvimento 

dessa região, objectivos esses conseguidos através de uma mobilização integrada e total 

dos agentes dessa região» (Amaral e Filho, 2001:276).  

 

Figura 3 –  Esquema da evolução dos Clusters 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Felizes, 2005.  
 
 
II. Meio Inovador, Região Inteligente e Sistemas Regionais de Inovação 
 
A inovação é um conceito central nas correntes teóricas mais recentes do desenvolvimento 

conduzindo-nos às teorias dos “meios inovadores”, das “regiões inteligentes” ou dos 

“sistemas regionais de inovação”.  
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A abordagem teórica dos “meios inovadores” foi desenvolvida pelo Group de Reserche 

Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI) que tem vindo a centrar os seus estudos na 

análise da relação entre inovação e território, na compreensão das razões porque uns 

territórios inovam, se desenvolvem e outros não11. Esta corrente defende a hipótese de que 

«os meios inovadores regionais geram inovações» (Crevoisier, 1993:420) e centra-se 

bastante na tecnologia dado que esta é essencial (Aydalot, 1986) no processo de 

transformações das últimas décadas. Neste aspecto, o “meio inovador” destaca-se do 

“distrito industrial” ou do “cluster” porque enquanto estes privilegiam a visão do “bloco social” 

aquele confere às inovações tecnológicas uma certa autonomia e um papel determinante. 

Especificamente, o GREMI defende que «o sucesso nas trajectórias de desenvolvimento de 

certas regiões será devido às capacidades intrínsecas de fabricar novos produtos, adoptar 

novos processos produtivos, bem como a existência de configurações organizacionais e 

institucionais inovadoras» (Santos, 2002:293). No mesmo sentido, Maillat (1995b) defende 

que o processo de renovação dos factores de competitividade territorial reside «nas regiões 

que são capazes de inovar, de erigir projectos que aliem as novas técnicas, a cooperação 

entre as empresas, as instituições de formação e de investigação e que desenvolvem novos 

produtos frequentemente com o apoio das autoridades locais e regionais». 

Um dos pontos de partida das pesquisas do GREMI foi esclarecer a diferença entre “meio” e 

“meio inovador”12. De acordo com Maillat, Quévit e Senn (1993:4), o meio é composto por 

«um capital relacional que agrupa coerentemente um sistema de produção, uma cultura 

técnica e um colectivo de actores que está em interacção constante com o ambiente 

circundante, dando lugar a processos de aprendizagem colectiva». Vale ainda a pena 

atender à noção de meio defendida por Lecoq (1991:329) «conjunto sócio-territorial 

reticularmente integrado de recursos materiais e imateriais, dominado por uma cultura 

historicamente sedimentada, vector de saber e de saber-fazer, que repousa sobre um 

sistema relacional do tipo de cooperação/concorrência dos actores locais». Assim, definido 

nas suas vertentes relacionais e interactivas, o meio constitui uma agregação das 

capacidades de acção e das faculdades cognitivas dos diferentes actores, condição 

essencial em qualquer dinâmica de desenvolvimento regional endógeno. Para Matteaccioli 

(1999:490), «um meio constitui-se em meio inovador quando desenvolve a capacidade de 

apreender as transformações do seus ambiente tecnológico e de mercado, bem como a 

evolução dos outros sistemas territoriais de produção, ligando-se às dinâmicas 

internacionais mais significativas, mas conservando a sua coerência global e a sua 

identidade». Para isso e de acordo com Maillat (1995b), os actores sociais de um 

determinado território têm que passar por duas fases: primeiro os actores devem ser 

capazes de entender as transformações que ocorrem à sua volta, no ambiente tecnológico e 

                                                 
11 Ver, por exemplo, Camagni (1995), Maillat (1995b) ou Aydalot (1986). 
12 Ver Crevoisier e Maillat (1989:1) que fazem uma distinção muito precisa dos conceitos de meio e de ambiente. 
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no mercado, para que eles façam evoluir e transformar o seu ambiente; em segundo lugar 

os actores devem construir a capacidade de resposta a essas mudanças mobilizando os 

conhecimentos e os recursos para colocar em pratica projectos de reorganização do 

aparelho produtivo. Nesta fase torna-se essencial, segundo o mesmo autor (op. cit.), a 

presença de factores como a capacidade de interacção entre actores, enquadrada pelas 

regras da cooperação/concorrência e dinâmica de aprendizagem com base no recurso às 

experiências acumuladas. Assim, o meio é inovador se, «sem se desestruturar ou perder 

vitalidade, demonstra a capacidade de abertura ao exterior e selecciona as informações e os 

recursos específicos que o sistema produtivo que lhe está vinculado precisa para inovar, ou 

se também consegue, pelas recombinações técnico-produtivas dos recursos endógenos 

existentes, garantir configurações produtivas inovadoras valorizadas pelos mercados» 

(Santos, 2002:296). Ou seja, para os pesquisadores do GREMI, este processo está 

intrinsecamente relacionado com o ciclo de vida do espaço e com a capacidade de fazer 

face às transformações constatadas no ambiente externo que cerca o território em questão. 

De facto, um meio evolui para “meio inovador” pela criação, gestão eficaz e constante 

renovação de recursos, principalmente de natureza imaterial, como por exemplo o capital 

social, cultural e relacional, factores referidos como características fundamentais dos meios 

inovadores (ver figura 4). Por exemplo, para Camagni (1995), Maillat (1995a), Quévit e Van 

Doren, (2001), meio inovador é uma realidade multidimensional, subordinada a uma 

racionalidade guiada pela inovação e envolvendo, com base em dinâmicas de 

aprendizagem colectiva, as relações tecidas entre actores cujo saber-fazer é próximo ou 

complementar.  

 

Figura 4 – Esquema dos Meios Inovadores 

 
Fonte: Adaptação de Felizes, 2005.  
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O conceito de “região inteligente” aparece como uma noção ampliada de “meios 

inovadores”, não se chegando a diferenciar muito daqueles em certos aspectos, 

nomeadamente no que se refere às discussões acerca das relações entre inovação e 

território, e das dinâmicas interactivas de aprendizagem colectiva (Santos, 2002:300). No 

entanto, as “regiões inteligentes” apresentam outras características diferenciadoras, 

nomeadamente as defendidas por Hudson (1999:65) que diz: «em vez de privilegiar a 

produção de conhecimento e as práticas de aprendizagem de natureza territorial em relação 

às de carácter empresarial e funcionalista, o ponto crítico nas regiões inteligentes é explorar 

as relações entre essas duas vias institucionais de aprendizagem». Já Asheim (1996), 

defende que as regiões inteligentes procuram sobretudo utilizar as novas oportunidades 

organizacionais de cooperação inter-empresarial abertas pelas novas tecnologias de 

informação, telecomunicação e produção para transformar os sistemas produtivos locais, 

«dotando-os de capacidades reforçadas para competir eficaz e sustentadamente à escala 

internacional, evitando, paralelamente, a prossecução de trajectórias conducentes a 

fenómenos de lock-in institucional e económico» (Asheim, 1996:394-395). Florida 

(1995:527) define “região inteligente” como sendo «aqueles territórios capazes de 

funcionarem como colectores e repositores de conhecimentos e ideias, e de proporcionarem 

o ambiente e as infra-estruturas facilitadoras dos fluxos de conhecimento, ideias e praticas 

de aprendizagem». Ou seja, as “regiões inteligentes” são contextos territoriais privilegiados 

para desenvolver acções de interacção, aprendizagem e inovação, já que traduzem a 

existência de um ambiente favorável ao relacionamento e à troca de informação e 

conhecimentos entre actores sociais, facilitando a cooperação e a defesa de interesses 

culturais e económicos comuns13. 

Também os autores que mais têm aprofundado este modelo de desenvolvimento territorial 

partilham a ideia de que as formas organizativas de mobilização de recursos conducentes à 

inovação e ao desenvolvimento socio-económico, não se esgotam nos mercados e nas 

hierarquias. Eles defendem que as “regiões inteligentes” constituem territórios 

especialmente vocacionados e direccionados para reproduzir um conjunto de condições 

favoráveis à recriação de uma cultura de relação e de uma dinâmica colectiva de 

aprendizagem, tendo por referencial estratégico a produção de conhecimento e inovação 

(Santos, 2002:301). 

Finalmente importa referir que a noção de região inteligente apresenta quatro aspectos de 

interesse e utilidade para o aprofundamento da relação entre inovação e desenvolvimento: i) 

centra o debate em torno das condições territoriais de desenvolvimento complementando as 

visões que valorizam a óptica dos impactos territoriais; ii) cria uma matriz que permite 

integrar grande parte do património recente das diversas ciências regionais, assegurando 

                                                 
13 Ver o conceito de learning-by-interacting de Asheim, 1996:392. 
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uma coerência e uma finalidade claras; iii) defende uma análise preocupada em entender, 

de forma sistémica, as práticas dos diversos actores (individuais e colectivos) no quando de 

comunidades territoriais especificas; e, por último iv) fornece argumentos favoráveis ao 

reforço da importância das políticas de base territorial (Ferrão, 1996:101-102). 

 

O conceito de “Sistema Regional de Inovação” aproxima-se bastante do conceito de “região 

inteligente”. Aquele conceito foi usado pela primeira vez em 1992 (e.g. Cooke, 1992), 

embora na década de 80 já houvesse muitas referências na literatura ao uso de alguns 

conceitos similares, como políticas inovadoras regionais (Antonelli & Momigliano, 1981; 

Cooke, 1985) e meios inovadores (Aydalot, 1986; Maillat, 1991); e nos anos 90 surgissem 

noções similares como por exemplo, redes inovadoras (Camagni, 1991) ou tecnopolos 

(Castells & Hall, 1994).  

Os Sistemas Regionais de Inovação (SRI) podem ter configurações muito diversas e formas 

de articulação diferenciadas, como parece ser visível pelos exemplos encontrados na 

literatura contemporânea onde distritos industriais italianos, sistemas produtivos locais 

franceses, tecnopólos japoneses e outros, são das referências mais citadas (cf. Benko e 

Lipietz, 1994; Braczyk et all., 1998; Kovács e Castillo, 1998). 

Autio (1998:133-135), por exemplo, considera que os SRI são constituídos por dois sub-

sistemas; o primeiro de geração e difusão de conhecimento (instituições de I&D, instituições 

de ensino e formação, centros tecnológicos e de transferência de tecnologa, etc.); o 

segundo de aplicação e exploração do conhecimento (empresas industriais, comerciais e de 

prestação de serviços, sobretudo de pequena e média dimensão). Por outro lado, o autor 

assume que para um bom funcionamento e desempenho dos sistemas regionais de 

inovação, o objectivo nuclear é a articulação e o ajustamento dinâmico entre estes dois 

universos na perspectiva da obtenção de níveis acrescidos de competitividade empresarial e 

territorial. 

Stohr (1986:32), num levantamento com base nos autores mais relevantes para a análise 

desta problemática, identifica alguns dos factores cuja presença é mais estruturante e que 

devem ser tidos em conta na análise da capacidade de atracção por parte de um dado 

território de investimentos produtivos qualificantes, uma vez que «a inovação, geralmente, 

parece ser criada pela interacção entre estes e outros factores em diferentes ambientes 

locais ou regionais». São esses factores: universidades; centros de investigação; mão-de-

obra qualificada; ambiente agradável (natural e construído); oferta cultural, educativa, etc.; 

base urbana diversificada (indústria, serviços, administração, etc.); elevada percentagem de 

pequenas e médias empresas; serviços de consultadoria e informação; aeroporto e rápidos 

acessos; bons acessos à rede de telecomunicações; disponibilidade de capital de risco.  
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Embora afirme que o nível de conhecimento sobre os Sistemas Regionais de Inovação é 

ainda muito limitado, Cooke (1992) propôs três modalidades de SRI: grassroots, redes e 

dirigista, cujas características podemos observar no quadro 1 do anexo 1. Por outro lado, o 

autor identifica (ob. cit.) as dinâmicas que existem nestas três modalidades de SRI (ver 

quadro 2 do anexo 1) porque acredita que a «postura das empresas na economia regional, 

quer entre elas, quer com o mundo exterior e o mercado local é extremamente importante 

na construção da infra-estrutura de base de suporte à indústria inovadora.» (Cooke, 1992; 

citado por Braczyk, et al., 1998: 22-23). 

 

Com base no exposto, parece que a palavra-chave do conceito de Sistema Regional de 

Inovação é interacção ou networking que se verifica entre empresas, entre empresas e 

instituições de pesquisa e de apoio, entre essas próprias instituições, bem como na 

organização social para promover a inovação e o desenvolvimento económico e social. Por 

outro lado, o conceito de sistema regional de inovação assume cada vez mais um papel 

eminentemente instrumental, muito associado às políticas de inovação e à implementação 

de estratégias regionais de inovação uma vez que o seu objectivo visa reforçar os 

patamares territoriais de competitividade, tornando os meios mais inovadores e as regiões 

mais inteligentes (Santos, 2002:308-311). De facto, a importância estratégica da abordagem 

dos Sistemas Regionais de Inovação é determinada pelo facto de a inovação se ter tornado 

indubitavelmente num componente crítico da competitividade moderna.  

O interessante desta abordagem é que, ao territorializar os processos de inovação, tem em 

conta não só a dimensão técnico-económica da inovação mas também a sua dimensão 

sócio-cultural e a sua envolvente político-institucional, que são territorialmente diferenciadas. 

De facto, se considerarmos a definição de sistema de inovação em sentido lato ele 

«compreende todas as instituições que afectam a introdução e difusão de novos produtos, 

processos e sistemas...» (Lundvall, 2002: 169), ou seja, abrange não só a estrutura 

económica, mas também as instituições de investigação, a base institucional, o sistema 

produtivo, o sistema de marketing, o sistema financeiro e o sistema de educação/formação. 

Sendo que é a partir da presença simultânea e articulação de todas estas dimensões e 

factores que o SRI se estrutura e ganha coesão independentemente do nível de análise 

considerado (Lundvall, 2002).  

 

1.1.2.3  Paradigma da Globalização e Desenvolviment o Sustentável  

Nas últimas décadas, a dimensão qualitativa do desenvolvimento tornou-se cada vez mais 

importante acompanhando a expansão da definição do conceito de desenvolvimento e as 

consequentes preocupações sobre os potenciais danos e efeitos de um desenvolvimento 

fraco e insustentável (Morgan, 2004). São vários os problemas que as sociedades actuais 
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enfrentam: o aumento do consumo nos países mais ricos e nas grandes economias 

emergentes (eg. China, Índia, Rússia), problemas de disponibilidade e utilização dos 

recursos hídricos, a pobreza e a fome, a diminuição da produção agrícola, o eventual 

esgotamento das reservas de combistíveis fósseis e o rápido aumento dos preços dos 

mesmos, os problemas de transporte, a falta de saúde e a constante deterioração dos 

ecossistemas ou ainda todos os problemas associados às situações assimétricas 

decorrentes das desiguais relações de poder e da desequilibrada distribuição da riqueza. 

À medida que os níveis materiais aumentam, também se potencia a possibilidade de 

colmatar uma série de preocupações sociais e ambientais, bem como a capacidade das 

sociedades fazerem frente aos impactos adversos. Neste contexto, nas últimas duas 

décadas, a noção de desenvolvimento sustentável assume um lugar proeminente na 

discussão política. Ainda assim, os governos enfrentam o complexo desafio de encontrarem 

o equilíbrio correcto entre as pressões sobre os recursos naturais e sociais, sem sacrificar o 

progresso económico. 

 
Teoria da Sustentabilidade 

Antes de mais, importa referir que há muitas definições de desenvolvimento sustentável. 

Inicialmente a abordagem centrava-se nas questões da preservação ambiental enquanto 

património comum da humanidade, negligenciando as preocupações resultantes da relação 

entre meio ambiente, desenvolvimento e luta contra a pobreza. Em 1987, a Comissão 

Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento (Brundtland Comission) publica o relatório "Our 

Common Future", onde o conceito de desenvolvimento sustentável é colocado na ordem do 

dia, tendo suscitado inúmeras reflexões. O relatório Bruntland apresenta o desenvolvimento 

sustentável como «o desenvolvimento que vai ao encontro da superação das necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em superar as suas 

próprias necessidades» (ONU, 1987:8; citado por Fernandes, 2002a:3). Embora esta seja 

talvez a definição mais conhecida, ela deixa margem para muita discussão como veremos 

de seguida. Em meados dos anos 90, o foco de algumas instituições globais como, por 

exemplo, o Fundo Monetário Internacional (FMI), mudou radicalmente centrando-se num 

tipo particular de crescimento dito de “alta qualidade”, e passou a definir-se o 

desenvolvimento em termos de sustentabilidade: «development that is sustainable brings 

lasting gains in employment and living standards and reduces poverty. High quality growth 

should promote greater equity and equality of opportunity. It should respect human freedom 

and protect the environment…achieving high quality growth depends, therefore, not only on 

pursuing sound economic policies, but also on implementing a broad range of social 

policies» (FMI, 1995: 286; citado por Cypher e Dietz 2004: 30). Já em 1992, Rees referia-se 

a desenvolvimento sustentável como qualquer forma de mudança positiva que não acarrete 

erosão dos sistemas ecológico, social ou político de que dependem as sociedades. Mais 
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tarde, Weeler (2004) definiu-o como aquele que potencia a saúde dos seres humanos e de 

todo o planeta.  

Esta evolução nas concepções do desenvolvimento sustentável advém da discussão que se 

seguiu ao Relatório Bruntland, que teve um ponto alto na Cimeira da Terra, promovida pelas 

Nações Unidas em 1992 no Rio, e de onde se concluiu que este tipo de desenvolvimento 

subentende uma compreensão sistémica e integrativa do planeta, em que economia, 

ambiente e sociedade devem manter um equilíbrio constante14. Fernandes (2002a:3) 

fazendo uma análise das conclusões dessa simeira apresenta alguns argumentos, 

afirmando em relação à economia, que «um sistema económico sustentável deve produzir 

bens e serviços numa base contínua, a fim de manter níveis adequados de governabilidade 

e de endividamento externo, e evitar desequilíbrios sectoriais que possam acarretar danos 

irreparáveis na produção agrícola e industrial»; no aspecto ambiental argumenta-se que um 

ambiente sustentável «deverá manter uma base de recursos estável, evitando uma sobre 

exploração dos sistemas de recursos renováveis e uma exploração das fontes de recursos 

não renováveis apenas na proporção dos investimentos feitos na procura de recursos e 

energias alternativas. Isto inclui a manutenção da biodiversidade, estabilidade atmosférica, e 

outras funções dos ecossistemas que geralmente não são classificados como recursos 

económicos»; e na vertente social, acredita-se que um sistema social sustentável é «aquele 

que conseguir uma distribuição equitativa, uma provisão adequada de serviços sociais 

básicos incluindo a saúde e a educação, equidade de género, transparência na governação 

e participação cidadã». O relatório sublinha também a importância de relacionar estes 

diferentes factores a diferentes escalas (local, regional, nacional e internacional), devendo-

se tentar perceber a forma como actuam e se reforçam mutuamente. Na Figura 5 podemos 

ver as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 5 – Dimensões do Desenvolvimento Sustentável  

 

 Fonte: Adaptado de Fernandes 2002a: 4. 

                                                 
14 Sobre este assunto ver OCDE, 1999. 
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Não obstante estes progressos, uma análise atenta da literatura sobre esta problemática 

leva-nos a concluir que existem ainda muitas contrariedades nas definições e 

sistematização do conceito de desenvolvimento sustentável. Seja qual for o ponto em que 

as várias teorias se encontram, mesmo quando medem o desenvolvimento sustentável, as 

principais concepções do desenvolvimento local e regional são demasiado economicistas, 

baseando-se nas tradicionais medidas do crescimento económico que oferecem, no melhor 

dos casos, apenas um indicador parcial ou intermédio de desenvolvimento (Pike, Rodríguez-

Pose e Tomaney, 2006:4). 

De facto, o Desenvolvimento Sustentável exige a simultânea compatibilização, a longo 

prazo, das dimensões económica, social e ambiental do bem-estar social e, a curto prazo, a 

competitividade entre estas dimensões.  

 
Estas observações fazem-nos questionar acerca da existência ou não de uma estratégia 

capaz de levar à implementação de processos de desenvolvimento sustentáveis e quais as 

características que essa estratégia deve assumir. Na Figura 6 podemos observar uma 

proposta de princípios para uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Figura 6 – Estratégia de Desenvolvimento Sustentáve l 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes, 2002a: 35. 

 

 
Segundo a Plataforma Portuguesa das ONGD (citado por Fernandes, 2002a:35-39), uma 

Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) «deve compreender um conjunto de 

processos, participativos e em contínuo aperfeiçoamento, de análise, debate, capacitação, 

planeamento e investimento, que procure integrar os objectivos económicos, sociais e 

ambientais de curto e longo prazo – sempre que possível através de abordagens integradas 

e mutuamente apoiadas – ou, quando tal não for possível, através de uma adequada gestão 
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de concessões mútuas (“trade-offs”)»15 e deverá ser guiada por uma política “pró-pessoas”, 

”pró-pobres” e ”pró-planeta”, consubstanciada na concretização de quatro pilares: 

� Direitos humanos e governação responsável; 

� Erradicação da pobreza e equidade; 

� Responsabilidade ao nível dos actores institucionais, sejam cidadãos, empresas, 

governos ou instituições multilaterais; 

� Consumo e produção sustentáveis. 

 

Em suma, de acordo com Fernandes (2002a), o estabelecimento de uma EDS deve partir da 

integração e aproveitamento da capacidade instalada ao nível político, institucional, humano, 

científico e financeiro, tendo também em consideração os mercados e a sociedade civil. Os 

países pobres requerem acesso aos recursos, à tecnologia, aos mercados, sendo-lhes 

exigido o estabelecimento de sistemas de governação responsável. Os países ricos 

necessitarão de mostrar um real compromisso para mudar os actuais padrões de consumo e 

produção, manifestamente insustentáveis. Para que tal seja possível, urge incentivar 

programas de educação para o desenvolvimento, no seio dos quais a cidadania global e 

responsável seja apresentada, a par com a promoção dos direitos humanos, como 

fundamento civilizacional necessário ao desenvolvimento sustentável. Por fim, defende-se 

que o papel dos governos na facilitação das condições necessárias a um desenvolvimento 

sustentável deve ser concomitante com uma crescente responsabilização individual, cívica e 

institucional  

 

1.2. O Recente Conceito de Desenvolvimento 

 
Há muitas teorias e modelos de desenvolvimento em competição, e consequentemente há 

muitas definições de desenvolvimento. A multiplicidade de modelos teóricos prende-se com 

o facto das principais fontes de inspiração para as definições de desenvolvimento serem 

resultado de aprendizagens decorrentes da experiência de investigadores diferentes a 

trabalharem em contextos disciplinares ideológicos, sócio-espaciais e temporais distintos, 

situação que contribuiu grandemente para a inexistência de uma definição universalmente 

aceite e para o facto de que se possa afirmar que o conceito de desenvolvimento é 

subjectivo, ambíguo e bastante discutível. Economistas, Sociólogos, Antropólogos, 

Ambientalistas, Historiadores e Geógrafos, entre estudiosos de várias outras áreas do 

                                                 
15 Esta definição reflecte o indicador de desenvolvimento sustentável da OCDE/ONU/Banco Mundial especificado 
no documento “A Better World For All – Progress Towards the International Development Goals” (OCDE, 2000). 
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conhecimento, dedicam a sua atenção ao tema desenvolvimento, ainda que com objectivos 

distintos16.  

 

Esclarecida a questão da ambiguidade do conceito de desenvolvimento, importa referenciar 

alguns dos factores que podem ajudar a promover e/ou constituir um obstáculo à construção 

e implementação de modelos de desenvolvimento. Keating (2002:379-387), por exemplo, 

aponta alguns dos factores que ele considera serem decisivos (positiva e negativamente, 

dependendo da forma como eles de interrelacionarem) na construção de um modelo de 

desenvolvimento: competição política, cultura, instituições, liderança, composição social e 

relações externas. Boisier (2001), por seu turno, identifica seis factores que considera 

essenciais em qualquer processo de desenvolvimento: recursos (materiais, humanos, psico-

sociais e culturais); actores (Individuais, corporativos e colectivos); instituições (organização 

e planeamento regional institucional, rapidez, flexibilidade e inteligência organizacional); 

procedimentos (de governação, gestão e administração da informação); cultura (enquanto 

capacidade de criar produtos alternativos e enquanto sistema de valores, crenças, atitudes 

face a determinadas realidades como trabalho, lazer, competitividade, associativismo, etc); e 

conectividade exteriores (capacidade de estabelecer redes de relações com os mercados 

globais, com os sistemas internacionais e com o próprio estado). Este autor vai mais longe e 

enuncia as diferentes formas de capital que existem num território organizado e a sua 

importância nos processos de desenvolvimento, identificando nove formas de capital 

(Boisier, 2001:19-26). 

Não obstante as problemáticas, contradições e implicações descritas neste capítulo acerca 

da evolução do conceito de desenvolvimento, actualmente acredita-se que a riqueza não é 

um fim em si, mas um meio para atingir objectivos humanistas mais importantes e a 

preocupação com o desenvolvimento equilibrado e sustentável tornou-se prevalecente 

(Pike, Rodriguez-Pose e Tomaney, 2006). 

 

Para este trabalho, a nossa abordagem ao conceito de desenvolvimento posiciona-se na 

convergência entre a geografia, a sociologia e a economia na medida em que o que 

queremos tratar é o desenvolvimento social e económico num dado contexto territorial e 

num determinado período de tempo. Por outro lado, a nossa concepção de desenvolvimento 

inclui quatro dimensões: a geográfica, a social, a económica e a política.  

Por conseguinte, a concepção de Desenvolvimento que defendemos é a de um 

Desenvolvimento Territorial endógeno e sustentável , enquanto processo interno que se 

baseia nas capacidades da sociedade (actores civis, políticos e económicos) para liderar e 

                                                 
16 Na sua obra Questões Preliminares sobre Ciências Sociais, Adérito Sedas Nunes (1987), diz-nos que o que 
distingue as várias Ciências Sociais é «os diferentes fins ou objectivos prosseguidos pela pesquisa científica» de 
cada uma delas (Nunes, 1987:26). 
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conduzir o seu próprio desenvolvimento territorial, condicionando-o à mobilização dos 

factores disponíveis na sua área e ao seu potencial endógeno garantindo a utilização 

racionalizada do stock dos recursos existentes e a eventual atracção de recursos externos. 

Os factores que consideramos decisivos para o desenrolar de um processo de 

desenvolvimento territorial que seja de base endógena e se torne sustentável, são: o capital 

social, o capital humano, o conhecimento, a investigação e a inovação, a informação e as 

instituições presentes num dado território. Por conseguinte, defendemos que uma região 

dotada destes factores ou estrategicamente direccionada para desenvolvê-los internamente 

terá as melhores condições de atingir um desenvolvimento equilibrado e sustentável com 

ecos em elevados índices de coesão social, económica e territorial. 

 

Figura 7 – Esquema de Definição Conceito 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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2.1 Factores de Desenvolvimento 

 
Num contexto em que a crescente globalização dos sistemas económicos tem coexistido 

com o agravamento das desigualdades territoriais e o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, a discussão em torno do tema do desenvolvimento tem vindo a 

adquirir uma nova centralidade quer ao nível do debate académico, envolvendo uma 

multiplicidade de áreas disciplinares, quer ao nível do processo de tomada de decisão 

política, independentemente da escala ser individual, regional, nacional ou internacional. 

No contexto deste trabalho, entendemos que é necessário aprofundar o conhecimento em 

relação aos factores que consideramos serem determinantes para o desenvolvimento, 

nomeadamente: i) competitividade, ii) a reestruturação dos sistemas produtivos e iii) a 

densidade e as características do tecido institucional. Por conseguinte, é a apreciação da 

articulação entre a competitividade territorial, os processos de desenvolvimento, as 

estratégias empresariais e os recursos humanos que nos propomos discutir de forma 

sucinta neste capítulo. 

 

 2.1.1 Competitividade 1 

As transformações em curso nas sociedades contemporâneas deram forma a um novo 

paradigma técnico-económico e têm vindo a colocar novos desafios à capacidade humana 

para encontrar pontos de equilíbrio entre um crescente determinismo económico, resultante 

da mobilidade das mercadorias e do capital, e uma crescente desregulamentação social, 

resultante de uma concorrência cada vez mais forte e implacável. Acredita-se que são as 

novas formas de competitividade territorial que irão permitir encontrar respostas adequadas 

para esses desafios. Por outro lado, se a ideia de que a competitividade dos países e das 

empresas está intrinsecamente dependente da competitividade das regiões não apresenta 

hoje grandes questionamentos, subsistem ainda muitas incertezas em relação à forma de 

avaliar a competitividade dos territórios e, uma vez avaliada, às razões que fundamentam as 

disparidades encontradas. Estas questões irão ser analisadas de seguida. 

 

A Comissão Europeia (1999) destaca a importância da competitividade como indicador 

chave do sucesso ou insucesso das políticas de crescimento e desenvolvimento e define-a 

em termos dos resultados e não das suas causas, identificando dois aspectos centrais do 

processo - a produtividade e o emprego. Assim, a competitividade é vista como sendo a 

«capacidade de produzir bens e serviços que satisfazem as necessidades dos mercados 

internacionais, enquanto que, ao mesmo tempo, mantém níveis elevados e sustentáveis de 

rendimento» ou, em termos mais gerais, a competitividade é «a capacidade que as 
                                                 
1 Sobre a competitividade das regiões Portuguesas ver o trabalho de Augusto Mateus e Associados, 2005. 
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empresas, as indústrias, as regiões, as nações e as regiões supranacionais têm de gerar, 

quando expostas a concorrência internacional, níveis de rendimento e de emprego 

relativamente elevados» (CE, 1999: 75). Segundo Sousa (1999), o conceito de 

competitividade pressupõe quatro condições básicas: 

� Capacidade para responder eficazmente aos mercados e à competição global, 

� A existência de mecanismos de livre concorrência; 

� A sustentabilidade desses mecanismos; 

� A capacidade desses mecanismos de contribuir para a melhoria dos níveis de vida 

da população. 

Entendida no quadro destes pressupostos, a competitividade implica não só um modelo de 

concorrência orientado para a eficácia económica, mas também para a coesão social e 

territorial, bem como para a sustentabilidade ecológica. 

 

Roberto Camagni (2002: 2405-2406) apresenta cinco variáveis que ele considera serem as 

fontes da competitividade territorial. O autor começa por dizer que para exportarem, as 

empresas locais têm que se mostrar altamente competitivas, têm que ter alguma vantagem 

absoluta ou competitiva2 que se baseie em elementos dinâmicos que permitam a recriação 

continua dessa vantagem, através de um fluxo radical e crescente de inovação. Nesta 

perspectiva os efeitos determinantes e multiplicadores do desenvolvimento territorial não 

serão tanto os presentes no lado da procura, mas nos factores do lado da oferta. 

Curiosamente, a posse de recursos naturais e a disponibilidade de factores tradicionais 

como o trabalho e o capital têm perdido importância para dois tipos de factores e processos 

que se tornaram verdadeiramente relevantes hoje em dia: ao nível macro-económico, os 

retornos crescentes ligados aos processos de desenvolvimento cumulativo e a aglomeração 

das actividades; do ponto de vista micro-económico, vantagens especificas 

estrategicamente criadas por empresas individuais (ex. acordos empresariais), sinergias 

territoriais (ex. redes urbanas de planeamento e ordenamento do território) e capacidade de 

cooperação realçada por uma administração publica pró-activa e imaginativa (ex. novas 

formas organizativas menos burocratizadas); externalidades vindas dos governos locais e 

nacionais (ex. incentivos à fixação ou inovação das empresas e/ou dos recursos humanos) e 

as especificidades históricas construídas pela cultura territorial (ex. comunidades com forte 

poder reivindicativo ou grande participação cívica). Estas vantagens não surgem 

naturalmente, são pensadas, elaboradas e estão abertas à acção pró-activa das 

comunidades e dos governos locais. Neste sentido, Porter (2002) afirma que «increasingly, 

the drivers of prosperity and economic policy are moving to the microeconomic level – to the 

                                                 
2 Cf. Porter, 1990 e 2002. 
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capabilities and behaviours of units below the whole economy such as individuals, firms, 

industries and clusters. (…) There is a growing recognition that company success also has 

much to do with things that are outside the company, [such as] supplier relationships and the 

benefits of partnering» (Porter, 2002:140). 

Esta afirmação conduz-nos à segunda fonte de competitividade defendida por Roberto 

Camagni e que diz respeito ao facto das empresas locais sustentarem a sua actividade não 

apenas em bens públicos, capital humano e capital social, mas crescentemente em 

características externas seleccionadas e recursos específicos que não podem ser facilmente 

obtidos pelos desenvolvimentos espontâneos do mercado. Assim sendo, as empresas estão 

cada vez mais imbricadas num processo de interacção com outras empresas locais, actores 

colectivos e administrações públicas, para a concepção e provisão destes recursos (Colletis 

e Pecqueur, 1995; Cooke e Morgan, 1998, citados por Camagni, 2002: 2405). 

Camagni diz ainda que as condições territoriais particulares determinadas por uma riqueza 

particular de interacções entre e intra empresas reflexo de interdependências não 

transaccionáveis3, como as redes de contactos, as relações de confiança ou as interacções 

face-to-face, podem facilitar a cooperação entre empresas e actores sociais e gerar 

processos de aprendizagem cumulativos promovendo a inovação e a competitividade dos 

sistemas territoriais locais. Uma boa forma de perceber este processo é através do conceito 

de meio inovador abordado no capítulo 1 deste trabalho4. Uma outra fonte de 

competitividade é a cooperação e a concorrência entre os territórios locais e os meios 

inovadores, levando à construção das suas próprias vantagens comparativas ou 

competitivas, numa perspectiva do desenvolvimento “a partir de baixo”. A quinta fonte de 

competitividade identificada por Camagni diz respeito às estratégias de localização das 

empresas usada como ferramenta competitiva. A mobilidade global é incrementada de 

forma a optimizar os custos de produção e distribuição. Por seu lado, os territórios não são 

simples objectos passivos das decisões de localização das empresas, pelo contrário, as 

comunidades tornam-se sujeitos económicos que actuam no seu próprio interesse, tentando 

atrair e fixar as empresas. De facto, trabalhadores, empresas subcontratantes, fornecedores 

intermédios, serviços, etc., tornam-se agentes que podem atingir os seus objectivos não 

apenas competindo por preços e salários com outras comunidades, mas também 

melhorando a qualidade dos serviços ou produtos prestados através de acções directas ou 

indirectas que envolvem as comunidades e a administração pública local. A localização é 

assim vendida e comprada em mercados globais, onde a procura e a oferta se confrontam. 

                                                 
3 Cf. Conceito de “Untraded Interdependencies” exaustivamente estudado por Storper, 1995. 
4 Cf. Conceito de “meio inovador” defendido pelo GREMI – Aydalot, 1986; Camagni, 1991; Ratti et al., 1997. 
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No mesmo artigo, Camagni (2002:2407) indica-nos também algumas das vantagens da 

promoção da competitividade territorial, com o envolvimento das administrações locais e das 

comunidades: 

a) a competitividade alcançada através da qualidade territorial e da eficiência 

dos serviços públicos traz benefícios para todas as actividades económicas 

locais. 

b) A competitividade alcançada pela especialização espacial significa abrir 

caminho para novas especializações complementares desenvolvidas em 

contextos territoriais contíguos. 

c) A competitividade alcançada pela criação de sinergias locais entre diferentes 

actores sociais ou pela integração de empresas externas na rede de relações 

locais, explora os resultados tecnológicos e organizacionais e gera retornos 

crescentes que estão na base do crescimento económico. 

 

Do exposto atrás podemos afirmar que num contexto de globalização económica tanto 

empresas como território se encontram a competir entre si com base em vantagens 

competitivas ou absolutas, ainda que, devido à complexidade dos processos em questão e 

às diferentes estratégicas que as empresas e os territórios empregam, seja difícil 

estabelecer tipologias da forma e dos mecanismos utilizados para inovarem e se afirmarem. 

Contudo há na literatura um certo consenso em afirmar-se que para fazer face e superar 

este clima de competitividade crescente e o aumento das incertezas, a construção de 

vantagens competitivas por parte das empresas deve assentar em vários pressupostos. O 

primeiro diz respeito ao processo de acumulação e aplicação de conhecimento (teórico e 

prático) nos mais variados domínios (tecnológico, mercado, organização e gestão) como 

factor essencial para a competitividade. Em segundo lugar, surgem os recursos humanos 

como elemento fundamental no processo, uma vez que dominam as áreas-chave, os 

mercados e os procedimentos organizacionais, elementos determinantes para o sucesso 

das empresas. Outro aspecto crucial refere-se à necessidade de procurar conhecimentos 

(teóricos e práticos) em áreas exteriores à empresa; assim, a capacidade de percepcionar e 

antecipar as necessidades do mercado, estabelecendo frequentemente associações com 

instituições científicas, constitui também um elemento decisivo na manutenção da 

competitividade. Finalmente, surgem as relações que as empresas estabelecem com os 

fornecedores e a predisposição natural para a inovação são também vectores fundamentais 

para o sucesso. 

Em suma, no contexto actual, as empresas recorrem cada vez mais ao capital humano de 

alta qualidade, a operadores ou tecnologias que lhes permitam maior e mais rápida recolha 

e assimilação de informação e a formas de coordenação e cooperação. Como 
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consequência, directa ou indirectamente, as empresas favorecem e apoiam os territórios em 

que estão localizadas e que afinal de contas fornecem estes novos factores de 

competitividade (competitividade do tecido empresarial, acessibilidades internas e externas, 

qualidade dos recursos humanos e dos factores ambientais, sinergia interna e capacidade 

de aprendizagem). Adicionalmente, estes processos levam a que os próprios territórios 

compitam entre si pela posse destes recursos, através da criação de estratégias colectivas, 

envolvendo as administrações públicas e as comunidades locais, na medida em que esses 

recursos constituem factores decisivos enquanto pré-condições para a competitividade. 

Finalmente, cabe aqui dizer que esta nova realidade apresenta novos e aliciantes desafios 

aos decisores políticos e actores locais e exige uma rápida adaptação dos modelos de 

desenvolvimento, planeamento e governação territorial. 

 

Factor determinante da Competitividade: A Inovação e difusão do conhecimento 

Na perspectiva de um desenvolvimento competitivo das economias, baseado num modelo 

de produção e acumulação flexível, assente na variedade, na elasticidade, na integração, 

em novas organizações e competência, a inovação e o conhecimento tornam-se elementos 

essenciais para empresas, territórios e sociedades. O desenvolvimento económico e a 

dinâmica produtiva dependem da introdução e difusão de inovações e de conhecimento, que 

impulsionem a transformação e renovação do sistema produtivo através do investimento em 

mudanças tecnológicas e organizacionais (Maillant, 1995; Freeman e Soete, 1997; Caraça, 

1993). Barquero afirma mesmo que «em ultima análise a acumulação de capital é a 

acumulação de tecnologia e conhecimento» (Vázquez Barquero, 2001:6). 

Segundo Rosegger (1996) a introdução e difusão de inovações e de conhecimento reforça a 

competitividade, rendibilidade e eficiência das empresas e dos sistemas produtivos. Além 

disso, as inovações permitem definir e executar estratégias dirigidas à melhoria dos 

resultados das operações das empresas, seja mediante integração vertical ou horizontal, 

seja através da ampliação da variedade de produtos e da diferenciação da produção. Assim, 

a introdução e difusão das inovações e dos saberes conduzem a um melhor stock de 

conhecimentos tecnológicos por parte das empresas, situação que cria economias internas 

e externas a estas, de que elas podem beneficiar para a melhoria da sua produtividade e 

competitividade. 

Contudo, afirma Barquero, os processos de difusão das inovações e do conhecimento estão 

condicionados pelo contexto em que as empresas, instituições e actores económicos e 

sociais se encontram. As empresas investem em tecnologia e conhecimento com a 

finalidade de melhorar a sua rendibilidade e o seu posicionamento competitivo, mas as suas 

necessidades e as suas respostas estão condicionadas pelo contexto em que realizam a 

sua actividade produtiva, dependendo, por exemplo, do que os concorrentes fazem, do tipo 
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de relações que estabelecem entre si e do carácter inovador do meio envolvente (Vázquez 

Barquero, 2001:7). 

Mas a que é que nos referimos quando falamos de inovação ou inovações? 

Vázquez Barquero (2001:7), citando Schumpeter (1934) diz que quando falamos de 

inovações fazemos referência à produção de novos bens ou produtos, à introdução de 

novos métodos produtivos, à criação de novas formas de organização e gestão ou à 

abertura de novos mercados de produtos ou factores.  

Para Fernandes (2002b:32), as empresas consideram as seguintes formas de inovação: 

� Introdução de novos produtos e abertura de um novo mercado; 

� Introdução de um novo método de produção; 

� Inovações organizacionais e de gestão 

A primeira forma de inovação, de produto, tem como objectivo criar novos mercados ou 

ampliar os existentes pela introdução de novos produtos ou alterar os existentes, 

melhorando a qualidade, as características, entre outros aspectos. Exigente em 

investigação, esta forma de inovação necessita de uma elevada coordenação entre todas as 

fases do seu processo. As inovações dos métodos afectam a forma de fazer ou de 

organizar, tanto o processo produtivo como as actividades complementares. Pode efectuar-

se através da renovação de máquinas e equipamentos de forma a aumentar a performance 

ou pode passar pela reorganização da cadeia produtiva, a descentralização e 

subcontratação de algumas tarefas do processo produtivo, a gestão de stocks ou outros 

elementos associados. Por último, as inovações organizacionais ou de gestão são mais 

amplas e afectam toda a empresa. Estas inovações visam uma melhor articulação e 

coordenação das actividades no seio das organizações, exigindo novas competências e 

atitudes, quer dos empresários quer de toda a organização considerada a diferentes níveis, 

assumindo-se como fundamentais na estrutura e no sucesso actual das mesmas. 

 

Tendo em conta esta problemática, e considerando o nível micro, Fernandes (2002b:34) 

afirma que a empresa, perante a necessidade de inovar, pode seguir três caminhos 

distintos, dependendo da estratégia, características e objectivos a atingir. Argumenta o autor 

que a opção mais arriscada passa por desenvolver na empresa novas tecnologias e lançar 

projectos de I&D, que se poderão traduzir em vantagens competitivas fundamentais. Esta 

atitude arrojada implica grande investimento em recursos humanos e materiais e acarreta 

alguns riscos, sobretudo se for realizada isoladamente. Uma outra possibilidade consiste na 

realização de parcerias com outras empresas e/ou instituições de I&D de forma a diminuir o 

risco e a valorizar ideias que não podem ser desenvolvidas internamente à empresa. A 
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terceira opção passa por desenvolver e aplicar, de forma inovadora, tecnologias já 

existentes, atendendo às capacidades e exigências da empresa em particular. 

Fernandes (2002b:35) refere ainda que, no caso de empresas e territórios cujas 

competências e disponibilidades não tornam possível a implementação destes modelos, 

pode-se optar por outras estratégias como, por exemplo, adquirir o saber-fazer (ex. licenças) 

necessário para produzir inovações, aprendendo e criando uma cultura tecnológica que lhes 

permita futuramente desenvolver outras formas de inovação ou ainda comprar tecnologias já 

desenvolvidas e adaptadas às necessidades das empresas (ex. aquisição de equipamentos 

para produção determinado produto). 

Ao nível meso Christopher Freeman e Carlota Perez (1998:45) distinguem dois tipos de 

inovações: inovações incrementais e inovações radicais. As primeiras dizem respeito a 

pequenas melhorias e aperfeiçoamento de produtos ou métodos de fabricação, que se 

traduzem na melhoria da qualidade, na diminuição dos custos ou no aumento da 

produtividade. Este tipo de inovações surge, não tanto como produto de um esforço 

deliberado de I&D, mas, frequentemente, quer como resultado de um trabalho de 

assimilação da tecnologia, de compatibilização de diferentes equipamentos e de esforços 

resultantes da aprendizagem ao longo do processo produtivo (learning by doing5), quer 

como resultado da utilização dos produtos e dos aperfeiçoamentos que os utilizadores são 

capazes de introduzir (learning by using6) e através da interacção com os consumidores ou 

com os fornecedores (learning by interacting7). Para os autores, este tipo de inovações 

experimenta diversas intensidades e ocorre de forma mais ou menos frequente na indústria 

ou nas actividades de serviços, sendo consequência da combinação entre a procura, as 

trajectórias e oportunidades tecnológicas e diversos factores sócio-culturais. Por sua vez, as 

inovações radicais referem-se a alterações profundas no conjunto de conhecimentos 

aplicados, originando produtos e processos inteiramente novos ou com características 

substancialmente diferentes das existentes. Estas inovações resultam de esforços formais 

de I&D em laboratórios de empresas, instituições públicas ou universidades. Na medida em 

que se trata de alterações isoladas, os impactes não se difundem a todo o sistema 

económico (pelo menos numa primeira fase), originando, contudo, o aparecimento de novas 

possibilidades de mercado. 

Ao nível macro, Freeman e Perez (1988:46) interpretam o impacto das novas tecnologias e 

da inovação como uma mudança de paradigma que influencia de forma global o 

funcionamento do sistema económico, com consequências na origem de novos sectores, 

novos produtos e novos processos, como também nas alterações verificadas ao nível dos 

                                                 
5 Cf. K. Arrow, 1962. 
6 Cf. Nathan Rosenberg, 1976. 
7 Cf. E.S. Anderson e B.A. Lundvall, 1988. 
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modos de organização económica e social e nos comportamentos dos actores sociais e 

económicos. Os autores defendem a existência de um novo paradigma – o paradigma 

tecnológico.  

Também João Caraça (1993) realça algumas das alterações que podem ser observadas 

tanto ao nível da estrutura de qualificações, como do comportamento dos consumidores, 

argumentando que estas alterações são o resultado de novos produtos e das novas 

estruturas de investimento e consumo, dos padrões de comportamento e tendências de 

localização das empresas a diferentes escalas, de novas exigências em matéria de 

investimentos em infra-estruturas e das mudanças organizativas internas das empresas e do 

próprio mercado. Ou seja, «as mudanças de paradigma possibilitam mudanças sócio 

institucionais ao nível macro e alterações estruturais significativas, quer considerando os 

sectores industriais, quer as empresas e as relações que estabelecem com o exterior» 

(Laranja, Simões e Fontes, 1997:20). 

No âmbito desta temática, a Ciência e a Tecnologia são elementos fundamentais na 

definição de estratégias de desenvolvimento e na criação de oportunidades a longo prazo. 

Para Caraça (1993), estes dois conceitos estão intimamente ligados pelo que, defende, 

«devemos considerar que os progressos na ciência dependem em larga medida do grau de 

desenvolvimento tecnológico num determinado contexto e que, por outro lado, a aplicação 

direccionada de conhecimentos científicos têm consequências sobre o nível tecnológico das 

organizações e das sociedades que os utilizam» (Caraça, 1993:68). O mesmo autor define 

ainda o que entende por ciência e por tecnologia, segundo ele, podemos entender que 

ciência é «o conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade 

dos factos observáveis, obtidos através do estudo objectivo dos fenómenos empíricos» e 

que tecnologia é «o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos directamente 

aplicáveis à produção, à melhoria ou à utilização de bens e serviços» (Ibidem). Importa 

agora abordarmos cada um destes conceitos individualmente. 

As sociedades contemporâneas sofreram, nas últimas décadas, profundas transformações 

económicas e sociais induzidas por aquilo que muito autores designam como “Revolução 

Tecnológica”8. No contexto do que tem sido abordado e tendo presente que a tecnologia é 

defendida por muitos como a chave para um crescimento económico sustentado e a 

melhoria da qualidade de vida, torna-se fundamental referirmos, ainda que de forma sucinta, 

qual entendemos ser o papel das tecnologias, principalmente das tecnologias de informação 

e comunicação, para o aumento da competitividade das empresas, para a reestruturação do 

sistema produtivo e para a densidade do tecido institucional do território.  

                                                 
8 Ver Castells, Manuel. 1998. The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell. 
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A análise do sistema tecnológico na literatura realça a sua complexidade, decorrente 

basicamente da essência e da diversidade dos seus elementos, da competitividade 

intrínseca dos seus componentes e da interacção e interdependência a diferentes níveis 

(Rodrigues, 1992:31). Esta situação leva a que haja inúmeras tipologias de tecnologia; por 

exemplo, Arthur de Little (citado por Kline e Rosenberg, 1986), agrupa as tecnologias em 3 

categorias: tecnologias de base, tecnologias-chave e tecnologias emergentes. Já Laranja, 

Simões e Fontes (1997:14), que definem tecnologia como um «conhecimento aplicado aos 

processos de desenvolvimento e produção, colocação no mercado e utilização de bens e 

serviços», distinguem tecnologia materializada, de tecnologia documentada e tecnologia 

imaterial. Em Fernandes (2002) afirma-se que a tecnologia resulta da conjugação de um 

conjunto de elementos estruturais (conhecimentos científicos, teóricos e práticos; bens e 

equipamentos; materiais, energias e informação; o know-how para produzir e vender 

processos, materiais, produtos e/ou serviços) e funcionais (processo interactivo; estado dos 

conhecimentos; simbiose entre elementos codificáveis e não codificáveis; adaptabilidade a 

novas tecnologias).  

No âmbito deste trabalho importa centrarmo-nos nas chamadas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs), definidas como sendo «as tecnologias e métodos para comunicar 

surgidas no contexto da Revolução Informacional que ocorreu a partir da segunda metade 

da década de 1970 mas, principalmente, durante os anos 1990» (Wikipédia, Janeiro 2007). 

São consideradas TICs, entre outras: os computadores pessoais, os diversos suportes para 

guardar e portar dados (CD’s, DVD’s, cartões digitais, etc.), telemóveis, televisão, a internet, 

o correio electrónico, as câmeras de vídeo e foto, as tecnologias digitais de captação e 

tratamento de imagens e sons, as tecnologias de acesso remoto (sem fio ou wireless). Ou 

seja, o termo “Tecnologia da Informação e da Comunicação” serve para designar o conjunto 

de recursos tecnológicos e computacionais para geração, armazenamento, processamento 

e divulgação de informação. O surgimento destas ferramentas e a forma como foram 

utilizadas por governos, empresas, instituições e indivíduos conduziu ao surgimento da 

chamada "sociedade da informação"9. Efectivamente, o rápido desenvolvimento de novas 

tecnologias de informação tem provocado alterações, cada vez mais céleres e significativas 

nos meios de comunicação das e entre organizações e instituições. Nas sociedades 

contemporâneas; o processamento de informação, seja de que tipo for (redes, correio 

electrónico, internet, intranet, videoconferência, etc.), é uma actividade de extrema 

relevância com impactos comprovados por exemplo, na maior facilidade e rapidez de 

acesso à informação, na melhor coordenação de colaboradores dispersos geograficamente, 

                                                 
9 A sociedade da informação  é a consequência da explosão informacional, caracterizada sobretudo pela 
aceleração dos processos de produção e de disseminação da informação e do conhecimento. Esta sociedade 
caracteriza-se pelo elevado número de actividades produtivas que dependem da gestão de fluxos informacionais, 
aliado ao uso intenso das novas tecnologias de informação e comunicação (Wikipédia, Jan. 07). 
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na integração e automatização das relações de negócio entre fornecedores e clientes, no 

melhoramento da possibilidade de participação dos colaboradores nas actividades de 

gestão dos seus superiores hierárquicos, etc. Assim, as novas tecnologias parecem 

favorecer a tendência para as empresas terem fronteiras cada vez menos demarcadas em 

relação ao seu meio ambiente, a trabalharem cada vez mais "em rede" com outras 

empresas e, dentro delas, os seus colaboradores também trabalharem cada vez mais "em 

rede".  

Mas nem tudo é positivo, a difusão das novas tecnologias de informação trouxe também 

impasse e problemas, por exemplo, relativos à privacidade dos indivíduos e ao seu direito à 

informação. 

Respondendo à pergunta inicial sobre o papel das tecnologias, principalmente das 

tecnologias de informação e comunicação, para o aumento da competitividade das 

empresas, para a reestruturação do sistema produtivo e para a densidade do tecido 

institucional do território, Rodrigues (1992:31) diz que «a tecnologia deve ser considerada 

como um sistema complexo e eminentemente aberto, com consequências no 

desenvolvimento económico e social». Ou seja, pelo exposto podemos afirmar que as 

inovações tecnológicas e as tecnologias de informação e comunicação estão em 

permanente evolução e reestruturação, complexificando as relações que ocorrem entre 

diferentes sistemas – ciência, indústria, mercado, sociedade, estado e tecnologia – e cuja 

interacção causa efeitos nos processos de desenvolvimento económico e social. As 

tecnologias relacionadas com a inovação e o processo produtivo trazem vantagens em 

termos de funcionalidade, qualidade, durabilidade, preço, fiabilidade, design, etc., dos 

produtos finais, abrindo também novas possibilidades para a organização do processo 

produtivo, novas normas e técnicas, etc., com obvias vantagens para a competitividade e 

reestruturação das empresas e territórios. Por outro lado, as TIC têm um papel central quer 

nas inovações tecnológicas quer na difusão dessas inovações e dos saberes; e, por outro 

lado, elas favorecem o contacto, o diálogo e a cooperação entre diferentes actores sociais.  

 

Uma vez esclarecida a questão da tecnologia é tempo de falarmos um pouco de ciência. A 

ciência é entendida neste trabalho no quadro das actividades de investigação e 

desenvolvimento. Estas actividades «englobam os trabalhos criativos prosseguidos de forma 

sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do 

homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização desse conjunto de 

conhecimentos em novas aplicações» (Caraça, 1993:68). De acordo com as características 

funcionais, distinguem-se três categorias de actividades de I&D: a investigação fundamental, 

a investigação aplicada e o desenvolvimento experimental (Benko, 1991:44; Barata, 

1992:149; Caraça, 1993:68). A primeira diz respeito aos trabalhos, empíricos e teóricos, 
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realizados com o objectivo de obter novos conhecimentos científicos sobre as causas e 

efeitos de fenómenos e factos observáveis, sem finalidade específica de aplicação prática. A 

investigação aplicada também se centra em trabalhos originais, realizados com vista à 

aquisição de novos conhecimentos, tendo presente uma finalidade ou objectivos pré-

determinados. A terceira categoria referida tem a ver com a utilização sistemática de 

conhecimentos existentes, resultado de uma investigação e/ou experiência prática, com o 

fim de construir novos materiais, produtos e arranjos, ao estabelecimento de novos 

processos, sistemas ou serviços, ou à melhoria significativa dos já existentes. No âmbito 

deste trabalho a investigação é entendida não só como uma pré condição para a inovação 

mas como uma actividade que acompanha o processo de inovação (Barata, 1992). 

 
Perante o exposto, podemos dizer que a dinâmica de inovação e difusão do conhecimento 

através das tecnologias de informação e de comunicação, bem como da ciência, tem por 

consequência o surgimento de um processo sistémico em que se interrelacionam as 

estratégias e as intervenções dos diversos sistemas em presença com as sucessivas 

acções no domínio da competitividade levado a cabo por territórios, empresas e indivíduos. 

Esse processo configura-se nos chamados sistemas regionais de inovação (SRI) entendidos 

como o conjunto das instituições e das relações que num determinado território potenciam o 

desenvolvimento competitivo da sua base produtiva e cujas características já foram 

abordadas neste trabalho, no capítulo primeiro. Directamente associado aos SRI está o 

padrão de especialização económica da região e os factores de competitividade que o 

sustentam (Rodrigues, 1991), bem como a natureza das relações sociais que aí se 

estabelecem (Dunford, 1994). Daí que seja necessário o conhecimento do sistema produtivo 

regional quer no que respeita à estrutura sectorial, quer no que respeita às estratégias 

empresariais dominantes. 

Contudo, segundo José Reis (1988), elaborar uma análise com base no conceito de sistema 

produtivo regional implica a verificação de alguns pressupostos teóricos tais como: a) a 

capacidade de acumulação de uma cultura técnica geradora de identidades territoriais; b) o 

estabelecimento de relações de interdependência entre as unidades económicas existentes 

no território. Assim, para o autor, esta concepção induz à valorização das identidades 

regionais e estruturas institucionais enquanto factores de competitividade assente em 

processos relacionais de ordem territorial e na disponibilidade e mobilização de factores de 

produção espacialmente inscritos e potenciados pelas sinergias territoriais.  

Em suma, a competitividade territorial tem que ser analisada a partir de duas perspectivas 

distintas mas complementares: uma de carácter institucional e outra de carácter relacional. 

A primeira, baseia-se na identificação do sistema institucional de apoio ao desenvolvimento 

competitivo do tecido industrial da região, partindo do pressuposto de que o factor 
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fundamental na escolha da localização reside nas instituições que são criadas numa 

determinada área geográfica visando favorecer as relações de cooperação entre as 

empresas (Gaffard, 1986). A segunda, pressupõe uma análise das sinergias geradas pela 

presença do conjunto dessas instituições num determinado território e uma avaliação da 

forma como o sistema socioeconómico capitaliza os recursos qualificados disponibilizados, 

tentando perceber a existência dos pressupostos do que tem vindo a ser designada por 

região inteligente (Ferrão, 1996). Esta caracterização da componente relacional é importante 

na medida em que não basta a presença de um conjunto de instituições no território para 

que os efeitos sobre o desenvolvimento socioeconómico se façam sentir; pelo contrário, é 

necessária a existência de estratégias adequadas por parte dos diferentes actores sociais 

de forma a tirar partido das sinergias daí resultantes. É nesta perspectiva que a afirmação 

da região enquanto território competitivo pressupõe «que, para além das suas 

características económicas, o espaço geográfico, social e humano sejam objecto de uma 

avaliação da sua performance e da sua atitude para responder às necessidades da 

empresa» (Kahn, 1993: 311). Esta abordagem tem vindo a ser reforçada pelos vários 

exemplos internacionais na literatura relativa ao que se convencionou designar por meios 

inovadores (Aydalot, 1986; Ratti, 1992; Rallet, 1993) de que são paradigma a Terceira Itália 

e Silicon Valley. 

Por conseguinte, definindo a inovação, na óptica do desenvolvimento territorial, como a 

criação de um meio capaz de responder aos desafios e necessidades da região através da 

sua própria experiência (Aydalot, 1986) e o meio como sendo constituído por um conjunto 

de relações que se estabelecem no interior de uma área geográfica contínua (Ratti, 1992), 

esta abordagem com base nos meios inovadores procura tirar partido das sinergias 

produzidas «seja pelas relações informais resultantes da identidade, da proximidade e dum 

processo de criação resultante de um saber-fazer espontâneo, seja pelas formas 

territorializadas de estratégias que decorrem da natureza organizacional da rede» (Ratti, 

1992: 59). Para além disso, esta abordagem tem contado com um conjunto de instrumentos 

de política regional orientados para a inovação (Ratti, 1992), em que se incluem: parques 

tecnológicos, estruturas de interface com as universidades e centros de investigação; 

formação permanente; reforço do potencial de investigação e de formação avançada, etc. 

Não obstante, convém lembrar que o resultado da aplicação destes instrumentos está 

fortemente associado quer ao nível de desenvolvimento competitivo das estruturas 

produtivas (Porter, 1990) e às configurações institucionais, quer às interdependências 

estruturais e culturas específicas que caracterizam as relações sociais (Stohr, 1986). Daí 

que sejam variadas as configurações assumidas pelos sistemas regionais de inovação em 

cada território. Por exemplo, João Ferrão (1992) analisa, a partir de três variáveis 

seleccionadas (sistemas urbanos, terciarização do território e novas tecnologias de 
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informação), algumas das especificidades de determinados territórios, as quais, segundo o 

autor, implicam a verificação dos seguintes pressupostos comuns: 

• Existência de uma forte integração produtiva, a qual decorre da concentração territorial 

de um conjunto de empresas; 

• Desenvolvimento de relações não-mercantis sob a forma de modalidades de 

cooperação ou outras entre a base produtiva e a base institucional de apoio à 

inovação; 

• Importância das relações informais, assentes no conhecimento e na confiança pessoal, 

na aceleração da circulação da informação e do saber. 

O resultado da verificação destes pressupostos é que, a integração territorial que está 

subjacente à inovação «surge como um factor particularmente propício à intensificação de 

relações e de formas de pertença social não-funcionais nem institucionalizadas» (Ferrão, 

1992: 34). 

Do conjunto das referências teóricas expressas, é possível partir da premissa segundo a 

qual a capacidade de desenvolvimento competitivo de um dado sistema produtivo ou 

território está fortemente associada à base institucional de apoio à inovação, nas suas 

diversas dimensões, e às formas de interacção social que lhe estão subjacentes. Neste 

contexto, torna-se pertinente a análise das características específicas do tecido empresarial 

do sistema produtivo escolhido, o que passa pela análise de um conjunto de factores que se 

traduzem não só no padrão de especialização dominante e nos factores de competitividade 

que o sustentam, mas também nas estratégias desenvolvidas pelas empresas no sentido de 

garantir a prossecução dos seus objectivos socioeconómicos. Por outro lado, interessa-nos 

também analisar o tecido institucional e a envolvente relacional, formalizada ou não, em que 

as empresas se inserem. 

 
 
2.1.2 Reestruturação do Sistema Produtivo 

Um dos factores centrais que condiciona o processo de desenvolvimento é a organização 

dos sistemas produtivos. Para Vázquez Barquero (2001:7), a questão central não é tanto se 

o sistema produtivo de uma determinada localidade ou território é formado por grandes ou 

pequenas empresas, mas antes, como é que as empresas existentes se organizam entre si 

e com o meio envolvente, nomeadamente com fornecedores e clientes. Os sistemas 

produtivos locais, sejam distritos ou clusters10, por exemplo, e as redes de relações entre as 

diferentes entidades, constituem um dos mecanismos através dos quais se alcança o 

                                                 
10 Para Michael Porter «o cluster é uma concentração geográfica empresas e instituições interligadas, de 
determinado sector de actividade» (Porter, 1998:78). Para Giacomo Becattini «o distrito industrial é uma entidade 
sócio-territorial caracterizada pela presença activa de uma comunidade de pessoas e de uma população de 
empresas num determinado espaço geográfico e histórico» (1994:20; 1989). 
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crescimento e mudanças estruturais nas economias locais e regionais, uma vez que a sua 

existência permite gerar uma multiplicidade de mercados internos e de áreas de encontro 

que facilitam as trocas de serviços, produtos e conhecimentos (Becattini, 1997). 

Efectivamente, a convergência de factores como as relações comerciais entre as empresas, 

a pluralidade e diversidade de relações entre actores sociais e a comunicação e 

transferência de informação entre eles, favorece a disseminação das inovações, estimula o 

aumento da produtividade e melhora a competitividade das empresas locais. 

Não obstante, nas últimas décadas, a questão do crescimento económico não se viu 

favorecido apenas pela formação e consolidação de sistemas produtivos, mas também 

pelas mudanças que ocorreram na organização de grandes empresas e pela proliferação de 

acordos e alianças estratégicas entre as empresas. A adopção de formas mais flexíveis de 

organização das grandes empresas e grupos de empresas permite melhorar a sua eficiência 

e competitividade e desenvolver novas estratégias territoriais como a deslocalização ou a 

implementação de sucursais mais autónomas e mais integradas no território. Estas novas 

formas de organização e estratégias territoriais permitem às empresas usar de forma mais 

eficiente os atributos territoriais e obter, assim, vantagens competitivas (Vázquez Barquero, 

1999; Amin e Tomaney, 1997). São alianças para realizar projectos específicos, mas que 

afectam os produtos, os processos de produção e os mercados, melhoram a 

competitividade das empresas nos mercados e fazem aumentar os rendimentos; por outro 

lado, levam a que as economias melhorem a sua posição competitiva e melhorem os níveis 

de crescimento (Vázquez Barquero, 2001:8).  

Por conseguinte parece-nos ser claro o modo como a reestruturação dos sistemas 

produtivos constitui um factor determinante para o processo de desenvolvimento territorial. 

 
 
2.1.3 Densidade do Tecido Institucional 

Como tivemos oportunidade de referir no capítulo 1, o processo de desenvolvimento não se 

produz num vazio, mas antes tem profundas raízes territoriais, institucionais e culturais. O 

desenvolvimento económico é sempre promovido pelos actores sociais (individuais, 

institucionais, políticos) de um determinado território cuja cultura, formas e mecanismos 

próprios de organização, facilitam ou dificultam a actividade económica (North, 1981; 

Williamson, 1985). Efectivamente, nem sempre os agentes económicos tomam as suas 

decisões com base nos modelos teóricos, mas frequentemente têm em conta o ambiente 

organizativo e institucional (Vázquez Barquero, 2001: 9). 

A verdade é que o aumento da concorrência nos mercados e economias cada vez mais 

globalizados implica que crescentemente a competitividade das empresas e dos territórios 

dependa da implementação de uma rede de contactos e relações institucionais (formais ou 
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informais) que estruturem o contexto em que as empresas estão radicadas, situação que faz 

com que haja um crescendo das relações entre os diferentes actores empresariais, 

institucionais e organizacionais e estes se adaptem facilmente às condições da envolvente 

em que se inserem. Efectivamente, o processo desenvolvimento ocorre mais facilmente em 

territórios onde o sistema de relações de cooperação entre os actores é mais forte e onde a 

presença de instituições que impulsionem a aprendizagem e a inovação é mais evidente. 

Assim, quando as empresas estão integradas em territórios caracterizados por densas redes 

de relações entre empresas, instituições de formação e de investigação, as associações 

empresariais e os sindicatos e os governos locais, podem utilizar mais eficientemente os 

recursos disponíveis e melhorar a competitividade. As dificuldades de desenvolvimento 

ocorrem precisamente como consequência das carências ou mau funcionamento da rede 

institucional, que dificultam o desenvolvimento dos processos de crescimento sustentado. 

Como argumentam Rodríguez-Pose (1999) e Alfonso Gil (1997), a relevância estratégica 

das instituições no processo de desenvolvimento reside no facto da sua evolução permitir 

reduzir os custos de transacção e produção, aumentar a confiança entre os actores 

económicos, estimular a capacidade empresarial, propiciar o fortalecimento de redes e de 

cooperação entre actores e estimular mecanismos de aprendizagem e de interacção. 

 
Pudemos analisar neste capítulo, de forma muito sucinta, três factores considerados 

determinantes para o processo de desenvolvimento de determinado território no actual 

contexto onde globalização e localização travam um combate desigual e onde as 

centralidades e perificidades se reconfiguram a cada instante.  

A competitividade, a reestruturação dos sistemas produtivos e a densidade do tecido 

institucional, ligados directamente às estratégias empresariais, aos recursos humanos e às 

decisões políticas surgem como os elementos centrais da discussão e como factores que 

podem determinar a evolução dos processos de desenvolvimento territorial. 
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3.1 O Interesse pelo Capital Humano 
 
Desde há algumas décadas, o capital humano tem sido objecto central em inúmeros 

debates praticamente em todos os países do mundo, pela complexidade e características 

dos processos que envolve. Todas as preocupações e reformas em torno deste conceito 

são resultado do enorme impacto que a problemática suscita e das questões que a teoria do 

capital humano provoca. No geral, estes debates traduzem dois pressupostos básicos por 

parte das autoridades públicas: primeiro, que as mudanças económicas e tecnológicas que 

têm ocorrido desde a década de 70, exigem novos e mais elevados níveis de capital 

humano; segundo, que o Governo tem capacidade para alterar o sistema de educação e de 

formação profissional de maneira a melhorar os respectivos resultados e assim aumentar o 

desempenho económico do país (Teixeira, 1999:24). 

Efectivamente, nas últimas décadas, o capital humano tem constituído uma prioridade 

política, económica e social para a generalidade das economias do mundo e, em particular, 

para os países ditos “industrializados”. Um crescente número de cidades e regiões por todo 

o mundo estão a colocar a aprendizagem, o conhecimento, a educação, a investigação e a 

inovação no centro das suas estratégias de desenvolvimento, juntando em torno de um 

mesmo objectivo decisores políticos, sector privado e sociedade (OCDE, 1998:7). O 

crescente interesse nas cidades e regiões “inteligentes” reflecte as mudanças estruturais 

que têm ocorrido nas últimas décadas. Sociedades e economias estão rapidamente a 

tornar-se, mais que nunca, baseadas no conhecimento, particularmente na educação, 

formação e nas competências humanas. Segundo o livro de Carlos del Rio “Learning to 

Innovate: Learning Regions” (2001), hoje em dia esses factores são essenciais não apenas 

para o sucesso individual, mas também para ganhar vantagens económicas urbanas, 

regionais ou nacionais. Na obra, argumenta-se que as vantagens comparativas estão 

crescentemente mais dependentes dos recursos humanos, criação de conhecimento e 

inovações contínuas, do que no acesso a capital físico, monetário e matérias-primas (Rio, 

2001:7). Por conseguinte, embora desde sempre importante, o conhecimento passou a ser, 

no contexto da sociedade actual, vital para o crescimento económico e para o 

desenvolvimento dos territórios. 

Apresenta-se aqui, inicialmente, a origem e evolução da Teoria do Capital Humano. De 

seguida apresentamos as principais críticas formuladas a esta teoria. Depois falamos um 

pouco das diferentes abordagens à definição de capital humano e das suas principais 

características, para passarmos à análise dos processos que dão origem (fontes e 

investimento) e os retornos possíveis do capital humano, referindo sempre e de forma 

concisa os indicadores que nos permitirão medir o fenómeno em questão. 
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3.2 Teoria do Capital Humano: Origens e Evolução  
 
A Teoria do Capital Humano surgiu em finais dos anos 50, início dos anos 60 do século XX 

através de trabalhos realizados essencialmente por um grupo de economistas neoclássicos 

da Escola de Chicago, nomeadamente Edward Denison (1962), Jacob Mincer (1958), 

Theodore Schultz (1961), Gary Becker (1960) e Milton Friedman (1955), entre outros.  

Após a apresentação do conceito, os estudos sobre Capital Humano difundiram-se 

rapidamente principalmente nos Estados Unidos mas também noutros países. Theodore 

Schultz publicava em 1963 a obra The economic value of education e em 1964, Gary Becker 

publica Human Capital, uma obra de referência nos estudos sobre investimentos na 

formação dos trabalhadores onde a discussão se amplia com o desenvolvimento da análise 

sobre a economia da família, utilizando como base do programa de investigação a teoria do 

capital humano.  

A realidade é que esta teoria teve um extraordinário impacto tanto na literatura económica 

como na acção política educacional e foi rapidamente incorporada nos programas de 

expansão educacional dos anos 60 do século XX, levados a cabo na maioria dos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Mais tarde, a 

teoria foi integrada nos programas de outras agências internacionais como a Organização 

Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO) e pelo Banco Mundial, 

tornando-se central para a estandardização das estratégias de desenvolvimento nos países 

em vias de desenvolvimento (Marginson, 1993: 31). 

 
Vejamos de seguida, em maior detalhe, as ideias defendidas pelos teóricos Schultz, Becker 

e Mincer, no que diz respeito ao capital humano. 

Theodore Schultz, debruçando-se sobre as transformações da agricultura entre 1956 e 

1960, destaca a importância da educação como investimento e reflecte sobre a importância 

do processo educacional na preparação do ser humano para enfrentar os constantes 

ajustamentos a que é submetido, como resultado dos desequilíbrios económicos e sociais 

tão frequentes na sociedade moderna. Baseando-se em grande medida na ideia defendida 

por Irving Fisher (1906/2006) que defendia que se o capital é uma fonte de rendimento ao 

produzir fluxos de rendimentos e serviços, o homem também poderia ser um capital, ainda 

que de natureza diferente, Schultz escreve em 1961 um artigo de grande repercussão 

académica, intitulado “Investment in Human Capital”, onde elaborou o conceito de capital 

humano, procurando estabelecer a essência do conceito e as condições da sua formação. 

Com esta ideia, Schultz trouxe uma nova noção de trabalho para a teoria económica ao 

entender o trabalho como uma forma de capital e consequentemente ao criticar a noção 

clássica e ultrapassada que entendia o trabalho ou os recursos humanos, como um meio de 

produção, um produto do investimento (tal como uma máquina ou uma infra-estrutura). 
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Nessa forma de ver o trabalho, os trabalhadores eram pensados e entendidos como uma 

entidade homogénea com capacidades apenas para realizar trabalho manual que exigia 

pouco conhecimento e especialização. Este entendimento foi criticado por Schultz na sua 

obra seminal, onde o autor afirma que «essa noção de trabalho estava errada no período 

clássico e está evidentemente errada agora.» (Schultz, 1961: 3). Efectivamente, as ideias de 

Schultz foram inovadoras e tiveram repercussões até hoje na medida em que a ideia do 

homem como um bem similar a outras formas de “capital”1 projecta-nos para a emergência 

da “sociedade dos serviços”, da “civilização terciária”, para a “sociedade do conhecimento”, 

para a “sociedade pós-industrial”, expressões que viriam a dominar as ciências sociais nas 

décadas seguintes ao surgimento da ideia de capital humano. Não obstante, estes 

pensamentos também foram criticados, principalmente, porque a ideia de considerarmos o 

ser humano como uma forma de capital remete alguns autores para a velha noção de 

propriedade no sentido em que se entendia a escravatura (Cf. Pipes, 2000). 

Gary Stanley Becker2 veio reforçar as ideias de Schultz, analisando em profundidade o valor 

oculto dos intangíveis gerados pelo Capital Humano. No seu livro “Human Capital: A 

Theoretical and Empirical Análisis, with especial reference to Education”, publicado em 

1964, o autor expõe importantes ideias sobre o Capital Humano que hoje em dia são muito 

usadas. Com o conceito de capital humano, Becker desenvolve toda uma teoria de 

comportamento, centrada não apenas no indivíduo isolado, mas num indivíduo pertencente 

a uma família, a um contexto social e económico. Num dos seus mais recentes artigos “La 

Inversión en Talento como valor de futuro”3, Becker define Capital Humano como «la 

inversión en dar conocimientos, formación e información a las personas; esta inversión 

permite a la gente dar un mayor rendimiento y productividad en la economía moderna y 

aprovecha el talento de las personas.» (Becker, 2002:26). Nesta definição o autor refere-se 

claramente à informação e ao talento, ainda que implícitos na escolarização e na formação, 

como elementos centrais nos processos económicos e sociais actuais. Esta visão tem bem 

presente as alterações que têm ocorrido ao nível social, político, económico e cultural como 

por exemplo, o impacto produtivo das novas tecnologias de informação e comunicação e a 

globalização, entre outros fenómenos actuais e cujo desenvolvimento fez com que as 

pessoas tenham um papel central nesses processos e nas mudanças que estão a ocorrer. 

Finalmente, Jacob Mincer, num artigo publicado em 1958, examinou a questão do capital 

humano numa perspectiva econométrica, procurando a correlação entre o investimento na 

formação do trabalhador e a distribuição do rendimento individual. A sua análise indicou que 

a decisão de absorver tempo para melhorar o desempenho no trabalho era resultante de 

                                                 
1 Ver conceito de “Capital Good” in Schultz, 1961: 2. 
2 Em 1992, G. Becker recebe o Prémio Nobel da Economia pelas suas teorias sobre o Capital Humano. 
3 Becker, G. 2002. “La inversión en talento como valor de futuro”. in Revista Capital Humano. Nº 153. Pp.26-29. 



Capítulo 3 – Capital Humano 
 
 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

54 

uma escolha individual e racional, que as diferenças entre as ocupações eram função de 

diferenças na formação e que essas diferenças surgiam quando os conceitos de 

investimento e capital humano eram estendidos para incluir a experiência no emprego. 

Assim, procurando a relação entre investimento em capital humano e produtividade, Mincer 

extraía uma conclusão provisória da sua tese de doutoramento no sentido de que a 

dispersão dos rendimentos entre as diferentes ocupações deveria estar relacionada 

positivamente com o volume de investimento em capital humano feito nelas. Por 

conseguinte, a teoria do capital humano defendida por Mincer, aperfeiçoando o quadro 

neoclássico geral em que se enquadra, admite a heterogeneidade do trabalho, ao 

considerar o investimento realizado em capital humano e surgindo este como um factor 

explicativo da diferenciação salarial entre trabalhadores, dotados de produtividades distintas 

(Teixeira, 2007). O autor defende ainda que a formação contínua, como resulta da 

abordagem do modelo da acumulação óptima de capital humano, também deve estar 

incluída na equação referente ao capital humano. Na verdade, esse capital continua a 

desenvolver-se depois da saída da escolaridade e com a entrada no mercado de trabalho, 

ainda que o montante tenha tendência para diminuir ao longo do tempo (Mincer, 1974). 

 

Uma vez expostas três perspectivas essenciais da teoria do capital humano, importa 

apresentar uma resenha dos dois principais princípios que orientam esta teoria. 

O pressuposto central é o de que o capital humano é algo produzido, isto é, algo que é o 

produto de decisões deliberadas de investimento em educação ou em formação. O segundo 

pressuposto é o de que os indivíduos são detentores de certas características pessoais 

(umas parcialmente inatas, como as aptidões intelectuais, e outras que vão sendo 

adquiridas ao longo da vida, tais como a educação formal e informal, a formação profissional 

e a experiência), que contribuem para o aumento da sua produtividade e, 

consequentemente, dos salários auferidos ao longo do ciclo de vida. Estas premissas 

estabelecem uma correlação positiva entre o “stock” de capital humano4 e o nível das taxas 

salariais aplicáveis, ou seja, o salário de um trabalhador seria igual ao produto marginal do 

seu trabalho, logo, a remuneração que os trabalhadores recebem seria equivalente ao valor 

da sua contribuição económica para a organização onde se encontram inseridos. Por 

conseguinte, a teoria do capital humano afirma que «uma educação adicional elevará os 

rendimentos futuros, e, neste sentido, a aquisição de educação é da natureza de um 

investimento privado em rendimentos futuros» (Blaug, 1975: 21). Visto desta forma, há uma 

nítida analogia entre a produtividade física do capital e a educação, justificando-se o 

tratamento analítico da educação como capital, isto é, como capital humano, posto que se 

                                                 
4 O “stock” de capital humano consiste no nível de aptidões, conhecimento e capacidades possuídas num dado 
momento pelos indivíduos (OCDE, 1998:15).  
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torna parte da pessoa que a recebe. Para alguns autores (eg. Fernandes, 2000; Teixeira, 

1999), a principal hipótese que está subjacente a este tratamento da educação é a de que 

alguns aumentos importantes no rendimento nacional são uma consequência de 

investimento nesta forma de capital. Além disso, a educação, enquanto investimento, 

obedece a uma opção racional entre custos actuais e rendimentos futuros, no contexto mais 

amplo da maximização dos retornos individuais ou sociais. Logo, a distribuição da educação 

corresponde à distribuição das preferências, a qual é considerada uma variável 

exogenamente determinada, se bem que de alguma maneira influenciada pelo progressivo 

melhoramento do padrão de vida (Teixeira, 1999).  

Resumindo, o raciocínio da teoria do capital humano é o seguinte: a) as pessoas educam-

se; b) a educação tem como principal efeito mudar suas "capacidades" e conhecimentos; c) 

quanto mais uma pessoa estuda, maior a sua habilidade cognitiva e maior a sua 

produtividade; e d) maior produtividade permite que a pessoa tenha maiores rendimentos.  

 

3.3 O Conceito de Capital Humano 
 

Na sequência do que foi dito até aqui, é essencial centrarmo-nos agora no conceito de 

capital humano. O Capital Humano pode, em certos contextos, englobar apenas o nível de 

escolaridade (nível de educação formalmente adquirida) ou, noutros contextos, um conjunto 

mais abrangente de investimentos que influenciam o bem-estar e a produtividade dos 

indivíduos, empresas e nações, podendo incluir investimentos na área da saúde e nutrição, 

bem como as acções de formação profissional adquiridas fora do sistema formal de ensino 

(por exemplo, nas escolas profissionais ou nas empresas) ou a experiência profissional e 

pessoal (Teixeira, 1999:10). Neste sentido, a educação representa uma das formas mais 

importantes em que o capital humano se materializa não se esgotando, contudo, nela. Por 

outro lado, é muito comum haver referências ao capital humano como correspondendo às 

qualidades e características das pessoas de uma organização, ou seja, o capital humano é 

igualado aos aspectos intangíveis e tangíveis das organizações/empresas, como por 

exemplo, a formação, a educação, a escolarização, o conhecimento, a saúde, condições de 

vida e trabalho, informação, etc; ou, quando se trata dos aspectos tangíveis, equipara-se 

capital humano a produção, salários, contratação, reforma, etc. Fazendo uma revisão da 

literatura concluímos que a maioria dos autores concorda que o conceito de capital humano 

compreende três eixos: capacidades, experiência e conhecimento, devendo ser analisado 

através de medidas capazes de descrever a quantidade, a qualidade e o uso de capital 

humano, bem como as mudanças ao longo do tempo. Alguns autores, como o economista 

Gary Becker (1964), adicionam a personalidade, a aparência, a reputação e as credenciais, 

como indicadores do capital humano. Thomas Davenport (1999) sugere outra definição de 
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capital humano, decompondo-a em quatro elementos: capacidade, comportamento, esforço 

e tempo. Há ainda outros autores que vêem o capital humano como um conjunto de 

conhecimentos, experiência e capacidades das pessoas que lhes permitem realizar 

trabalhos úteis com diferentes graus de complexidade e especialização. Em Teixeira 

(1999:10-11), podemos encontrar duas das características fundamentais do capital humano: 

a primeira é que, em si mesmo, o capital humano não é visível e o que é observável são os 

seus efeitos, como veremos a seguir neste capítulo; a outra especificidade do capital 

humano traduz o facto do mesmo não poder ser separado da pessoa que o detém, o que 

equivale a dizer ele não pode ser comprado ou vendido. Para além destas, existe um 

conjunto de outras especificidades e características apontadas pela literatura, 

nomeadamente a de que o capital humano é uma característica individual e não deve ser 

confundido com capital social que se refere a aspectos da vida social, como a existência de 

redes e normas de relações, que permitem aos indivíduos agirem em conjunto, bem como 

criarem sinergias e parcerias. O capital humano constitui uma característica intangível, com 

capacidade para melhorar e apoiar a produtividade, a inovação e a empregabilidade. Pode 

aumentar, diminuir ou tornar-se irrelevante. É formado através de várias influências e fontes 

que vão desde formas organizadas de educação a actividades informais de aprendizagem e 

formação. O conhecimento, as aptidões, as competências e outros atributos combinam-se 

de diferentes formas de acordo com os contextos individuais e sociais. No capital humano 

são tão importantes as competências e aptidões intelectuais, directamente relacionadas com 

o conhecimento, como as capacidades mais gerais ou inatas como, por exemplo, a 

capacidade de trabalho em equipa, o entusiasmo, a motivação e a abertura a novas ideias. 

Em suma, pela sua complexidade, o conceito pode assumir muitas definições, tornando-se 

um pouco vago e de identificação complexa. A OCDE (2001, 2007), por exemplo, define o 

capital humano como sendo «knowledge, skills, competencies and attributes embodied in 

individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-being.» (Keeley, 

2007:29).  

Outros autores definem o capital humano de diferentes formas, por exemplo, Riel Miller 

(1996:22) define capital humano como «Knowledge that individuals acquire during their life 

and use to produce goods, services and ideas in market or non market circumstances». Já 

Svean-Age Westphalen (1999:4) define-o como «the knowledge, skills, competencies and 

other attributes embodied in individuals or groups of individuals acquired during their life and 

used to produce goods, services or ideas in market circumstances». Por fim, Jorgen 

Mortensen (2000:51) define o capital humano como «el valor económico estimado o 

imputado de las cualificaciones, del conocimiento científico y técnico, de las capacidades y 

de la movilidad y experiencia de un individuo y que son propiedad exclusiva de dicho 

individuo (aunque temporalmente puede estar controlado por un empresario en caso del que 
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el individuo esté trabajando)». Stewart (1997: 123) sugere a seguinte definição de capital 

humano «El Capital Humano de la empresa ocupa el cuadrante superior derecho, 

encarnado en las personas cuyo talento y experiencia crean productos y servicios por los 

cuales los clientes acuden a ella en lugar de la competencia. Es un capital». Para reforçar 

esta ideia citamos Johan Roos et al. (2001) que acredita que «El valor del Capital Humano 

surge de la competencia, de la actitud y de la agilidad intelectual». 

 
No âmbito deste trabalho nós definimos o Capital Humano como sendo o conjunto das 

capacidades e conhecimentos dos indivíduos que, em conjunto com outras características 

pessoais e esforço despendido, aumentam as possibilidades de produção de bem-estar 

pessoal, social e económico. Esta definição engloba o nível de escolaridade e formação 

(nível de educação formal e informal, acções de formação profissional) e investimentos na 

área da saúde e nutrição, bem como, a existência de um conjunto de infra-estruturas de 

educação, formação e investigação. É um conjunto abrangente de investimentos que 

influenciam o bem-estar e a produtividade dos indivíduos, empresas e nações. 

 

3.3.1 Análise Empírica do Conceito: Fontes e Indica dores 
Um factor importante no estudo do capital humano é perceber como é que os indivíduos 

adquirem, usam e perdem capital humano. Para este trabalho vamos centrar-nos nos 

factores que originam capital humano e nos investimentos e retornos obtidos pelos 

diferentes actores sociais em diversos contextos. 

Dada a abrangência, dinâmica e múltiplos aspectos do conceito de capital humano, são 

diversos os factores que contribuem para a sua criação. No relatório da OCDE sobre 

investimento em Capital Humano (OCDE, 1998: 12), são apresentadas quatro fontes 

principais para este tipo de capital. São elas: 

• A educação formal, a diferentes níveis (educação pré-primária, escolaridade 

obrigatória, educação secundária ou profissional, educação superior, educação de 

adultos, etc.) constitui sem dúvida a principal fonte de capital humano;  

• A formação informal no contexto da empresa e a formação no mercado de trabalho; 

• A experiência adquirida ao longo da vida profissional, em diferentes tipos de 

organizações e contextos laborais tais como funções de I&D (o nível de qualificações 

usadas no trabalho pode ser uma das mais fortes influências na criação de capital 

humano); 

• Para além destas três, também as aprendizagens que ocorrem em ambientes mais 

informais como, por exemplo, em redes de amigos, no ambiente familiar e no 

contacto com as comunidades são relevantes na criação de capital social.  
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Em suma, a aprendizagem e a preparação para ela, que é incentivada e realizada quer na 

família quer na pré-escola, proporciona uma importante base para a futura aquisição de 

capital humano, na medida em que pode permitir, por exemplo, o acesso a redes de 

conhecimentos e informação. Os ambientes informais tornam-se crescentemente 

importantes à medida que os países vão adoptando formas de aprendizagem mais diversas 

e individualizadas. 

 

Esta abordagem centra-se no nível micro, isto é, nas características dos indivíduos e nas 

ofertas educativas existentes; e embora o capital humano seja por natureza individual, é 

extremamente importante analisar os contextos, na medida em que estes condicionam a 

formação de capital humano. Nesse sentido é necessário saber as condições económicas, 

organizacionais e sociais em que o capital humano tem mais hipóteses de ser criado ou 

perdido. O grau em que diferentes tipos de contextos (e.g. escola, organizações, mercado 

de trabalho, comunidades, instituições e cultura) condicionam ou encorajam a criação e uso 

de capital humano depende em larga medida das características especificas de cada país, 

tais como a forma como a educação e a formação estão organizadas, a procura interna por 

indivíduos com determinados tipos de formação ou ainda quais os perfis formativos em 

expansão ou recessão; ou seja, muitos dos factores que influenciam o stock de capital 

humano relacionam-se com a estrutura educativa e produtiva de cada país. Outros factores 

relevantes incluem a mobilidade dos trabalhadores entre e dentro das empresas e o grau 

em que as migrações internas e externas criam o influxo ou saída de pessoal qualificado e 

inovador (OCDE, 1998:15).  

 

Mas que indicadores devemos usar para medir o capital humano? Em termos empíricos é 

difícil medir o stock de capital humano com precisão existindo uma variedade considerável 

de indicadores (ver quadro 1, anexo 2). No geral tem-se estimado os stocks de capital 

humano na população em idade activa usando três abordagens distintas: a primeira mede o 

nível mais elevado de escolaridade completo, por adulto enquanto proxi do capital humano 

(o indicador é, por exemplo, a percentagem da população que terminou determinado nível 

de educação). A segunda abordagem visa medir directamente nos adultos se eles têm 

certos atributos relevantes para a actividade económica (ex. flexibilidade, capacidade de 

aprendizagem, conhecimentos gerais, leque de competências). A terceira abordagem 

centra-se em olhar para as diferenças de vencimentos entre os adultos, factor que parece 

estar associado com características particulares dos indivíduos, com o objectivo de estimar 

o valor de mercado desses atributos e por sua vez o valor agregado do stock de capital 

humano (OCDE, 1998:15). Destas três abordagens, e embora haja críticas a apontar (e.g. a 
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irrelevância das aptidões e capacidades adquiridas paralelamente à educação formal, bem 

como o deterioramento de capacidades por falta de uso), a primeira abordagem é a que 

apresenta melhores resultados e aquela que é empiricamente mais sustentada (OCDE, 

1997). Por fim há que dizer, que na medição destas dimensões deve ter-se sempre em 

conta a distribuição dos valores segundo género, idade, grupo social e contexto socio-

económico. Assim, a frequência escolar vai continuar a ser uma medida bastante usada 

porque, num vasto conjunto de diferentes fontes de informação, continua a ser o indicador 

disponível mais extenso do stock de capital humano e porque está positivamente 

relacionado com medidas directas de salários e aptidões. Contudo, há outras medidas mais 

directas do Capital Humano, em particular o IALS (International Adult Literacy Survey), que 

fornecem uma medição mais concreta do capital humano em diferentes pontos do ciclo de 

vida, reflectindo melhor a deterioração ou o reforço das aprendizagens, da formação e das 

aptidões ao longo da vida. Se tivermos em conta a medição do capital humano no que está 

para além das características individuais dos actores socais, devemos centrar a atenção em 

variáveis tangíveis que dependem do contexto em que o capital humano pode ocorrer. De 

acordo com a literatura da área, uma das variáveis mais usadas é a actividade e o 

investimento em I&D, ou seja, o número de “produtores de conhecimento” presentes numa 

dada economia, relativamente a uma dada força de trabalho (OCDE, 1998:29). 

3.3.2 Investimentos e Retornos em Capital Humano 
Como já tivemos oportunidade de referir, o capital humano é obtido através do investimento 

nas pessoas. Esse investimento tem lugar ao longo da vida, assume variadas formas e 

ocorre em diversos contextos. Para termos uma ideia mais clara dos indicadores que 

devemos utilizar nas análises empíricas sobre o investimento em capital humano, 

poderemos encontrar resumidos no quadro 2 esses indicadores, bem como os objectivos, a 

utilidade e as limitações existentes em cada um dos indicadores (ver anexo 2). 

 

Segundo o que se postula no relatório da OCDE já mencionado (1998:35), a quantidade de 

investimento nesta forma de capital pode facilmente ser medido através de dois recursos 

relacionados com a aprendizagem: tempo e dinheiro. Argumenta-se que tanto o 

investimento de tempo como de dinheiro por parte de indivíduos, empresas e governos em 

educação e formação são medidas indirectas da formação do capital humano, mas que 

estas medidas são insuficientes uma vez que não têm em conta a aprendizagem além do 

sistema formal onde os investimentos são menos visíveis. Ainda assim, dão-nos uma ideia 

de como os diferentes países estruturam o investimento em capital humano em termos de 

tipo, nível e duração. Por exemplo, um país pode ter níveis relativamente baixos de capital 

humano medido pelos anos de escolaridade da população, mas, no entanto, fazer grandes 
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investimentos em cada estudante ou ter um nível razoavelmente elevado de participação em 

aprendizagens além da escola, em particular de formação profissional.  

No mesmo livro (OCDE, 1998:36-42), apresentam-se algumas ideias de como se pode 

medir o investimento em tempo e dinheiro para aumentar o stock de capital humano e que 

nós vamos de seguida apresentar. Assim, o investimento financeiro em capital humano pode 

ser medido através:  

a) do total dos gastos públicos em educação e formação inicial (percentagem do PIB 

gasto nestes factores) ou, em alternativa, os gastos por estudante de acordo com o 

PIB per capita5.  

b) dos gastos públicos em formação para adultos no contexto do mercado de trabalho. 

Uma estratégia para direccionar fundos públicos limitados para a melhoria do capital 

humano é através da implementação de programas desenhados directamente para 

apoiar pessoas empregadas, desempregadas ou grupos desfavorecidos na sua 

inserção no mercado de trabalho. Os programas activos no contexto do mercado de 

trabalho incluem acções de formação e educação bem como esquemas de emprego 

temporário e subsídios de recrutamento. 

c) do investimento privado das empresas e das organizações que constitui uma parte 

substancial do investimento total em capital humano6. Tal como os programas 

públicos no contexto do mercado de trabalho, também estes investimentos são 

largamente direccionados para o desenvolvimento de aptidões e competências com 

valor económico.  

d) do investimento das famílias em actividades que, directa ou indirectamente, 

influenciam o desenvolvimento do capital humano nos seus filhos. Este investimento 

nem sempre é financeiro, o investimento de tempo e a promoção de atitudes e 

hábitos de aprendizagem são importantes para a criação do capital humano. Os 

custos com educadores, materiais educacionais ou outros custos relacionados com a 

educação formal têm impacto directo no capital humano. Há ainda outros gastos que 

influenciam a qualidade de vida das crianças e que podem ter efeitos indirectos não 

quantificáveis no capital humano como sejam, por exemplo, os gastos com 

alimentação, vestuário, habitação e saúde7. 

                                                 
5 Este segundo indicador inclui a dimensão da população jovem, a taxa de participação e a duração dos 
programas e os custos anuais por estudante, ausentes no primeiro indicador. 
6 É difícil medir o investimento feito pelas empresas em capital humano, em parte porque as empresas tendem a 
não declarar esses investimentos, mas também porque muita da aprendizagem informal é mesmo impossível de 
medir. 
7 Embora não seja possível medir a grau exacto em que os gastos gerais das famílias contribuem para a criação 
de aptidões e competências nos seus filhos, alguns indicadores dão-nos uma ideia parcial dessa influência. Um 
exemplo é a disponibilidade de computadores em casa na medida em que um dos objectivos principais do uso 
desta tecnologia é a educação e a formação informal. Por conseguinte, e embora o número de famílias que 
possuem computador pessoal tenha vindo a aumentar nos últimos anos, as disparidades na posse ou não deste 
bem podem ter consequências consideráveis no sucesso ou realização educacional 
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Por outro lado, o investimento de tempo no desenvolvimento de capital humano, embora 

dependa e reflicta as oportunidades de aprendizagem disponíveis, pode ser medido através: 

a) Taxas de participação em educação formal, educação de adultos e formação 

traduzida no número de anos escolares que se espera uma criança venha a ter entre 

os 5 e os 29 anos, medido através da proporção de jovens, segundo as idades, nos 

diferentes níveis de escolaridade formal e na percentagem da população 

(empregada e desempregada) que participa em formação no contexto do mercado 

de trabalho8.  

b) Duração dessa participação. É também importante ter em conta a duração da 

participação nas actividades de aprendizagem e formação na medida em que estas 

actividades podem envolver acções cuja duração vai de algumas horas ou dias até 

meses e anos, constituindo esse um factor importante na análise dos resultados 

estatísticos de participação. 

 

Transitando do investimento para os retornos, o capital humano adquire muitas formas e é 

muito mais que a soma das suas partes. A nível empírico, os efeitos do investimento em 

capital humano têm que ser analisados tendo em conta o tempo e o espaço em que 

ocorrem. A quantidade de capital humano e a forma como está distribuído tem importantes 

efeitos internos/externos, públicos/privados e consequências sócio-económicas para os 

indivíduos, as empresas, as sociedades e os territórios (ver figura 1).  

 

                                                 
8 Deve-se ter em conta que a análise dos dados referentes a esta participação é condicionada por uma série de 
factores, dependendo os resultados obtidos, por exemplo, da situação em relação ao mercado de trabalho 
(empregados, desempregados, trabalhador por conta própria ou conta de outrem, etc), o género (homens e 
mulheres), a idade (jovens, adultos, outros), níveis de educação (mais ou menos anos de formação).  
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Figura 1 – Custos e Benefícios do Investimento em C apital Humano 

 
Fonte: Adaptado e Traduzido de OCDE, 1998: 69.  
 

No âmbito deste trabalho e com base na literatura sobre o tema, vamos de seguida analisar 

mais cuidadosamente quais são os principais retornos que se podem alcançar através do 

investimento em Capital Humano, como é que esses efeitos se podem medir e que relação 

existe entre os diversos tipos de investimento e os efeitos a eles associados. 

 
De acordo com os dados da OCDE (1998:68), os retornos públicos e privados do 

investimento em educação têm sido medidos tendo em conta o equilíbrio entre os custos do 

investimento e o valor dos benefícios consequentes. Da análise da Figura 1, podemos 

concluir que os benefícios privados da educação têm em conta apenas os custos privados 

aceitáveis para os indivíduos (incluindo ganhos não mesuráveis como melhor saúde ou 

maior satisfação pessoal) e ganhos económicos calculados após o pagamento de todos os 

impostos. Ou seja, os retornos privados influenciam a decisão dos indivíduos em investir ou 

não na educação/formação. Por outro lado,  

os ganhos “sociais” da educação incluem tanto os custos privados como públicos: ao 

olharmos para os rendimentos individuais, vemos que o cálculo inclui um elemento de 

benéfico público que é o ganho vindo dos elevados impostos pagos pelas pessoas com 

elevados rendimentos em resultado da sua escolaridade. Finalmente há que referir que os 

benefícios sociais do investimento em educação (ex. pagamento taxa mais elevada de 

impostos, menor criminalidade ou maior coesão social) também influenciam a tomada de 

decisão acerca do maior ou menor investimento financeiro na educação, por parte das 
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instituições públicas, na medida em que esses retornos indicarão se a despesa pública 

dedicada à educação será recuperada, a longo prazo, em benefícios públicos (OCDE, 1998: 

68). 

Teixeira (1999:10) distingue entre retornos internos e externos do capital humano. Os 

primeiros têm sido mais frequentemente estudados do que os segundos embora estes 

tenham vindo a ser objecto de uma crescente atenção, nomeadamente em diversos estudos 

empíricos envolvendo um significativo número de países. A mesma autora (op. cit.) defende 

que estes dois tipos de efeitos do investimento em capital humano se distinguem, 

essencialmente, pelo alcance dos respectivos benefícios: os efeitos internos restringem-se 

normalmente ao indivíduo que detém o capital humano, reflectindo-se, por exemplo, no 

impacto do nível de escolaridade, da formação ou da experiência profissional, na saúde das 

pessoas, nos rendimentos salariais do indivíduo (no caso dos trabalhadores por conta de 

outrem) ou nos rendimentos decorrentes da actividade empresarial (no caso de emprego por 

conta própria); por outro lado, os efeitos externos envolvem grupos de indivíduos, a 

sociedade e mesmo conjunto de países, podendo ser empiricamente observáveis através, 

por exemplo, da relação entre o nível de escolaridade médio da população de um 

determinado país ou região e a performance de crescimento da mesma, na redução das 

taxas de crime ou nos níveis de coesão social.  

Entre os estudos que abordam os efeitos externos do Capital Humano podem referir-se os 

estudos de Barro e de Benhabib e Spiegel. O primeiro (Barro, 1991) conclui que o capital 

humano (medido pela taxa de escolaridade no ensino secundário relativa a um dado 

período) constitui mais um factor de produção a acrescer aos tradicionais factores de 

produção, capital físico e trabalho (mão-de-obra não qualificada), e ao progresso 

tecnológico, com um forte impacto no crescimento económico (quantificado pelo 

crescimento do Produto Interno Bruto numa base per capita). O segundo estudo, de 

Benhabib e Spiegel (1994), vai mais longe recolhendo dados que demonstram que o stock 

de capital humano (medido pelo nível de escolaridade passada) só se torna 

significativamente correlacionado com a taxa de crescimento económico quando associado 

à capacidade de inovação da economia. Assim, nesta abordagem, o stock de capital 

humano não é apenas um simples factor de produção, mas antes um factor crítico para a 

sustentação da capacidade de inovação de uma economia9 (Teixeira, 1999: 12).  

 

                                                 
9 No trabalho desenvolvido identifica-se a capacidade de inovação de uma economia com o respectivo stock de 
conhecimento, que está implicitamente relacionada com o esforço devotado à Investigação e Desenvolvimento 
(I&D) traduzido quer no valor acumulado dos recursos destinados a tal actividade (despesas acumuladas, ou 
stock de I&D) por parte dos governos e, sobretudo, das empresas; quer na quantidade de indivíduos 
(engenheiros, cientistas e outro tipo de pessoal com nível de formação escolar elevada) afectos ao processo de 
investigação. 
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Em suma, a literatura diz-nos que a Educação pode gerar efeitos de três formas: mudando 

as preferências individuais; mudando os obstáculos e constrangimentos que os indivíduos 

enfrentam; ou aumentando o conhecimento e informação em que os indivíduos baseiam o 

seu comportamento e as suas actividades. Nesse sentido, argumenta-se que os benefícios 

decorrentes do investimento em capital humano podem ser de natureza económica (melhor 

inserção no mercado de trabalho, rendimentos mais elevados, maior produtividade e 

crescimento económico) ou social10 (melhores níveis de saúde, baixas taxas de 

criminalidade e mais coesão social) sendo, no entanto, os primeiros os mais visíveis e de 

comprovação estatística mais facilitada e, por conseguinte, mais estudados. Contudo, há 

estudos que demonstram que estes efeitos não dependem exclusivamente do investimento 

em capital humano, mas também de outros factores. Por exemplo, as diferenças de 

rendimentos segundo o nível de educação não são apenas determinadas por maiores 

capacidades produtivas dos trabalhadores com mais qualificações, mas podem também 

reflectir outros factores, como por exemplo, barreiras de acesso aos programas públicos de 

formação, disponibilidade de formação escolar a diferentes níveis, aptidões inatas, 

disponibilidade de formação pós-escolar, custos adjacentes às frequências dos cursos 

formais ou informais, background familiar, discriminação com base étnica ou de género, 

experiência pessoal, entre muitos outros factores sociais. 

A questão que podemos colocar agora é: mas como é que medimos estes benefícios ou 

retornos? São vários os indicadores que nos permitem medir empiricamente os retornos do 

investimento em capital humano, nomeadamente o rácio da população empregada pelo 

nível de educação frequentado, o desemprego expectável por nível de educação 

frequentado, os rendimentos relativos por nível de educação frequentado ou o impacto da 

formação implementada pelas empresas. No quadro 3 (ver anexo 2) podemos ver 

sumariados estes e outros indicadores, o que eles nos mostram, a sua utilidade e as suas 

limitações. 

Não obstante tudo isto, é necessário chamar a atenção para o facto do reconhecimento 

generalizado dos benefícios da educação e de outras formas de aprendizagem não deve 

levar os governos, as empresas e os indivíduos a investirem indiscriminadamente em capital 

humano (OCDE, 1998:53). Na competição por fontes de capitais escassos, os projectos de 

investimento têm que demonstrar uma taxa de retorno adequada, cujo cálculo requer dados 

consistentes tanto dos fluxos de custos como de benefícios (OCDE, 1998:68). Assim, a 

análise da relação entre certos tipos de investimento em capital humano e alguns retornos 

desse investimento é importantíssima para determinar que tipo de investimento traz mais 

retornos em determinada área, pois, caso assim não seja, corre-se o risco da expansão das 

                                                 
10 Cf. Behrman e Stacey, 1997. 
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oportunidades de aprendizagem poderem simplesmente aumentar a oferta dos níveis de 

instrução e produzir retornos sociais limitados. 

O trabalho da OCDE já citado (1998:86-87) sumaria num quadro (quadro 4 no anexo 2) o 

conhecimento existente sobre os custos e benefícios associados a diferentes tipos de 

investimento em capital humano. Da análise do quadro podemos depreender que até ao 

momento há um bom conhecimento do investimento realizado pelo governo, mas muito 

pouco se sabe sobre os custos suportados pelos indivíduos e pelas empresas, cujas 

despesas em capital humano são importantes no caso da educação formal pós-obrigatória e 

dominante nos casos da aprendizagem informal em contexto de mercado de trabalho. Do 

lado dos benefícios há uma boa informação nos ganhos individuais advindos da educação 

inicial e dos programas de formação profissional no contexto do mercado de trabalho, mas 

não de outras formas de formação relacionadas com o contexto de trabalho. Os benefícios 

socio-económicos mais gerais não foram bem quantificados para nenhum tipo de 

investimento em capital humano (OCDE, 1998:84). 

 

A Teoria do Capital Humano não está isenta de críticas (Cf. Arrow, 1973; Salop, 1979; 

Weiss, 1980; Thurow, 1975; entre outros), embora pareça que estas não ameaçam a 

viabilidade nem atingem o cerne do modelo do capital humano. Neste trabalho, embora se 

aceitem as criticas que afirmam que o conceito de capital humano danifica a dignidade 

humana, comparando as pessoas a contentores de conhecimentos e competências, muito 

similares aos componentes mecânicos (Shaffer, 1961), defende-se a pertinência do conceito 

de capital humano e entende-se que o conceito realça a crescente importância das pessoas 

no contexto das actuais economias e sociedades baseadas no conhecimento e nas 

competências individuais.   
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4.1 Capital Social – significados e contrariedades 

 

Há já muito tempo, está presente na literatura sociológica, antropológica, económica e 

política a percepção de que as relações sociais, as normas, os valores e o 

envolvimento em grupos teriam alguma importância no funcionamento e 

desenvolvimento das sociedades e poderiam ter consequências para os indivíduos, 

mas apenas agora o termo capital social apareceu como um potencial conceito 

unificador, abrangendo todas as perspectivas multidisciplinares. 

Efectivamente, desde o seu uso original, o termo capital social recebeu uma forte 

aceitação tendo-se verificado,, nos últimos anos, um interesse considerável e 

crescente pela teoria do capital social, evidenciado pela sua frequente aplicação em 

diversas áreas do conhecimento, havendo mesmo autores (e.g. Grootaert e Van 

Bastelaer, 2002b) para quem qualquer fenómeno social poderá ser abordado de 

acordo com esta perspectiva teórica. Por outro lado, há também autores (e.g. Portes, 

2000) que chamam a atenção para o facto de estarmos a chegar a um ponto em que a 

utilização do capital social como factor explicativo de tantos eventos e contextos 

poderá levar à perda de qualquer significado específico deste e, naturalmente, do seu 

potencial analítico. 

Embora os resultados empíricos sugiram que o capital social contribui para melhorar 

os resultados de diversos processos económicos (ex. facilita a conclusão de negócios 

e contractos; auxilia a troca de informações e saberes) e sociológicos (facilita a 

implementação de acções colectivas; promove a coesão e a ordem sociais), muitos 

autores (e.g. Lin, Cook e Burt, 2001; Stone, 2001; McHugh e Prasetyo, 2002) põem 

em causa esta relação e criticam a teoria do capital social pela sua fraca 

conceptualização e operacionalização. Não obstante, acreditamos que, como todos os 

conceitos novos e multidisciplinares, a procura por uma definição geral e consensual é 

lenta e difícil, sendo este um dos maiores desafios que os teóricos enfrentam.  

Ainda assim, e apesar de existir uma significativa diversidade de abordagens 

conceptuais cada qual tentando simultaneamente simplificar o mundo social complexo 

e manter a validade científica, nos últimos anos começa a haver um consenso acerca 

de um enquadramento teórico e empírico para o capital social, bem como um maior 

consenso sobre a importância deste para o desenvolvimento.  

 

Neste capítulo vamos debater todas estas questões e tentar estabelecer as bases 

para o enquadramento teórico e empírico do conceito de capital social, de modo a que 

este sirva os objectivos da nossa investigação.  
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Para melhor percebermos a origem do conceito e a sua evolução, começaremos por 

apresentar uma resenha da evolução histórica da teoria do capital social. De seguida, 

faremos uma breve resenha das perspectivas dos principais autores contemporâneos 

que se debruçaram sobre este conceito, nomeadamente dos três autores tidos como 

principais responsáveis pela sua evolução - Pierre Bourdieu (1980), James Coleman 

(1988) e Robert Putnam (1993) -, ao mesmo tempo que, identificamos e analisamos 

alguns problemas associados à definição e operacionalização do conceito. Finalmente, 

apresentamos a definição do conceito de capital social em que alicerçamos a nossa 

investigação e que procuraremos operacionalizar no decurso do trabalho. 

 

4.2 Teoria do Capital Social 

 

4.2.1 Evolução Histórica 

Parece haver um consenso na literatura sobre as origens históricas do uso do termo 

capital social remontarem ao século XVII e XVIII, onde vários pensadores usaram 

conceitos semelhantes para explorar a relação entre a vida associativa e a 

democracia. Efectivamente, a história do conceito de capital social tem raízes 

profundas e diversas nas ciências, económica, social e política e está relacionada com 

autores e pensadores de grande relevância como Alexis Tocqueville, John Stuart Mill, 

Ferdinand Tönnies, Emmile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, John Locke, Jean-

Jaques Rousseau, Adam Smith e Georg Simmel, entre muitos outros1.  

Embora alguns autores (Cf. Felkins 2002; Lappe et al. 1997) identifiquem Jane Jacobs 

(1961) ou Loury (1977) como os primeiros a usar o termo capital social, a maioria dos 

autores (Cf. Adam and Roncevic 2003; Woolcock and Narayan, 2000) concorda que o 

primeiro autor a usar o termo foi L.J. Hanifan em 19162. Lydia Judson Hanifan, foi uma 

reformista social que escolheu o termo capital social para explicar a importância da 

participação da comunidade na promoção da escolaridade. A autora refere-se ao 

capital social como sendo «those tangible substances [that] count for most in the daily 

lives of people: namely good will, fellowship, sympathy and social intercourse among 

the individuals and families who make up a social unit... If [an individual comes] into 

contact with his neighbour, and they with other neighbours, there will be an 

accumulation of social capital, which may immediately satisfy his social needs and 

                                                 
1 Por exemplo, Bankston e Zhou (2002) fazem uma referência particular às ligações à sociologia 
normativa de Durkheim e aos pensamentos de Coleman sobre o tópico; e Portes e Landolt (1996) 
acreditam que as origens do conceito radicam na sociologia clássica do século XIX.  
2 Jacobs, Loury e Hanifan não citam autores anteriores mas todos usaram o mesmo conceito abrangente 
para designar a vitalidade e importância dos laços comunitários. 
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which may bear a social potentiality sufficient to the substantial improvement of living 

conditions in the whole community» (citado em Woolcock e Narayan 2000:227). 

Ainda que o capital social seja um termo relativamente antigo, que se verifique um  

crescente interesse, nos últimos anos, pelo conceito e pela teoria que lhe está 

associada, ocorrendo ainda uma frequente aplicação deste em diversas áreas do 

conhecimento, um dos problemas com que todos os autores que estudam o tema do 

capital social se deparam prende-se com dificuldades de definição e operacionalização 

do conceito. De facto, o conceito só foi reconhecido no final do século XX (anos 80) e 

investigadores de diversas disciplinas e áreas do conhecimento abordam a teoria do 

capital social e dão-lhe várias aplicações; ou seja, cada definição particular usada em 

determinado estudo depende da disciplina, do investigador e do grau de investigação. 

O resultado é uma teoria do capital social incrivelmente complexa, repleta de 

controvérsia, não existindo uma definição universalmente aceite do conceito, 

nomeadamente no que se refere às dimensões, níveis, tipos, determinantes e efeitos..  

Ainda assim, apesar da multiplicidade de teorias e definições do capital social, nos 

últimos anos começa a haver algum consenso acerca de um enquadramento teórico e 

empírico para o capital social. Essa estrutura de análise consiste numa classificação 

simples do capital social de acordo com a sua abrangência (unidades de observação), 

as suas formas (manifestações) e os canais (meios) através dos quais se torna visível. 

Há ainda abordagens complementares do capital social que incluem leituras 

microeconómicas das externalidades inerentes ao capital social, das ligações 

espaciais entre os actores ou que se centram no papel da confiança recíproca. 

Finalmente, na discussão conceptual há ainda quem argumente a favor e contra o uso 

do termo “capital”.  

Como já referimos, o desenvolvimento moderno do conceito foi efectuado 

essencialmente por três autores: Pierre Bourdieu (1980, 1986), James Coleman (1988, 

1990) e Robert Putnam (1993, 1995), embora a construção de uma teoria 

pluridisciplinar do capital social envolva também um conjunto de outros contributos, 

como podemos observar na figura 1.  
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Figura 1 – Principais autores contemporâneos 

 

 
Fonte: www.gnudung.com   
 

 

 
Abordagens Conceptuais: Bourdieu, Coleman e Putnam 

Parece ser consensual que a primeira análise sistemática contemporânea do conceito 

de “capital social” foi produzida por Pierre Bourdieu (1979)3. O trabalho original de 

Bourdieu sobre o capital foi analisado no contexto da teoria crítica social, onde o autor 

identifica três dimensões do capital, cada qual com uma relação única com o conceito 

de classe: capital económico, capital cultural e capital social4. Mas a ideia inicial de 

Bourdieu sobre o capital social surgiu mais clara em “Le capital social - Notes 

Provisoires”, um artigo publicado nas Actas de la Recherche en Sciences Sociales, em 

19805, onde o autor enfatiza os conflitos de classe e a função do poder, onde as 

posições e relações sociais são um meio para aumentar a capacidade dos actores 

sociais para fazerem valer os seus interesses. Neste sentido, para o autor, o capital 

social torna-se um recurso nas lutas sociais (Siisiainen, 2000). 

Pierre Bourdieu define capital social como «the aggregate of the actual or potential 

resources which are linked to possession of a durable network of more or less 

institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition» (Bourdieu, 

                                                 
3 Cf. Adam e Roncevic, 2003: 158-159. 
4 Ver Livro La distinction, Critique sociale du jugement. Paris, Edições Minuit, publicado em 1979. 
5 Bourdieu, Pierre (1980). « Le capital social: notes provisoires». Actes de la recherche en sciences 
sociales, Volume 31, Numéro 1. pp. 2 – 3. Este tratamento inicial do conceito foi mais tarde traduzido para 
inglês e incorporado num compêndio sobre sociologia da educação com a referência: Bourdieu, Pierre 
(1985). «The forms of Capital». in J.G. Richardson (org). Handbook of Theory and Research for Sociology 
of Education. Nova Iorque: Greenwood. Pp. 241-258. 
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1986:248). Nesta acepção, o capital social tem duas componentes: em primeiro lugar 

é um recurso que está ligado com a pertença a grupos e redes sociais. Para Bourdieu 

(1986: 249) «The volume of social capital possessed by a given agent (...) depends on 

the size of the network of connections that he can effectively mobilize», ou seja, para 

cada indivíduo o volume de capital social possuído depende da dimensão da rede de 

conexões que pode efectivamente mobilizar, mas depende também do volume de 

capital (económico, cultural e simbólico) possuído por cada uma das pessoas com 

quem se está relacionado. Em segundo lugar, o capital social não constitui apenas 

uma qualidade de determinado grupo, mas antes é uma qualidade produzida pela 

totalidade das relações entre actores (Bourdieu, 1980). Na perspectiva de Bourdieu, a 

existência de uma rede de relações não é nem um dado natural nem um dado social, 

mas antes o produto de estratégias de investimento (individual e colectivo; consciente 

e inconsciente; de recursos económicos e culturais) que são orientadas para 

estabelecer ou reproduzir relações sociais que possam ser utilizáveis no curto ou 

longo prazo; isto é, que visam transformar relações contingentes6 (ex. pessoas que 

conhecemos nos transportes públicos ou nas instituições) em relações necessárias7 

(família, amigos, colegas de trabalho), subjectivamente sentidas (ex. gratidão) ou 

institucionalmente garantidas (ex. códigos legais). Por outro lado, para Bourdieu, a 

disposição para adquirir e manter determinado volume de capital social caracteriza-se 

por dois factores: o primeiro é que essa disposição não tem uma distribuição igual 

entre os indivíduos, já que depende de um trabalho de socialização passado, presente 

e futuro; o segundo factor é que essa disposição é intrínseca aos indivíduos e é o que 

os leva a mobilizarem-se, mais ou menos explicitamente, para a pertença a um 

determinado grupo (Bourdieu, 1986:249-250). 

Em suma, o tratamento que Bourdieu dá ao conceito de capital social é de natureza 

instrumental, centrando-se nos benefícios angariados pelos indivíduos em virtude da 

participação em grupos sociais, por um lado, e na construção deliberada de 

sociabilidades, tendo em vista a densificação da rede relacional. Para Bourdieu, o 

capital social é um capital de representação, um capital simbólico, acumulado e 

reproduzido de diferentes formas nas classes sociais (Siisiainen, 2000). Segundo 

Bourdieu (980; 1986), o capital social, tal como todas as outras formas de capital, é 

passível de ser redutível a capital económico, definido como trabalho humano 

acumulado. Esta situação permite aos actores sociais obterem acesso directo a 

recursos económicos (e.g. empréstimos, informações de negócios, mercados restritos, 

                                                 
6 Relações Contingentes são relações que estabelecemos no quotidiano; são esporádicas e 
indiferenciadas; muitas vezes ocorrem sem serem planeadas. 
7 Relações Necessárias são relações que estabelecemos em contextos específicos e quase sempre 
prepositadas; são relações selectivas e duradouras. 
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etc.), aumentarem o seu capital cultural através de contactos com especialistas ou 

pessoas cultas (i.e. capital cultural incorporado), ou podem filiar-se em instituições (e.g 

partidos políticos, associações profissionais) que conferem credenciais valorizadas 

(i.e. capital cultural institucionalizado).   

 

Uma segunda fonte contemporânea do conceito de capital social é James Coleman 

(1988). Nos finais da década de 80, Coleman trouxe nova relevância ao conceito de 

capital social, estendendo a abrangência do conceito da análise de Bourdieu das elites 

para integrar as relações sociais dos outros grupos (Schuller et al., 2000). Segundo 

Adam e Roncevic (2003:159), o trabalho de Coleman representa uma tentativa de 

mudar de uma abordagem egocêntrica para uma abordagem sociocêntrica. 

Efectivamente, a abordagem de James Coleman sobre o capital social representa um 

importante avanço relativamente aos resultados do trabalho de Bourdieu (assim como 

às abordagens baseadas em redes sociais), uma vez que expande a unidade de 

observação e introduz uma componente vertical no conceito, abrindo dessa forma a 

porta para interpretações mais vastas ou interpretações meso do capital social 

(Schuller et al., 2000). Implicitamente, Coleman (1990:598), centrando-se nos efeitos 

dos grupos sociais e das organizações, considera as relações entre grupos em vez 

das relações entre indivíduos, expandindo o conceito para incluir associações e 

comportamentos tanto verticais como horizontais entre e dentro de várias entidades8. 

Por conseguinte, James Coleman traz para a sua definição de capital social, 

contributos tanto da sociologia como da economia definindo o capital social pela sua 

função. Coleman diz: «(…) Social capital is defined by its function. It is not a single 

entity, but a variety of different entities having two characteristics in common: they all 

consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors - 

whether persons or corporate actors - within the structure» (Coleman 1988:S98; 

1990:302). Coleman (1988: S98) também afirma que «Unlike other forms of capital, 

social capital inheres in the structure of relations between actors and among actors. It 

is not lodged either in the actors themselves or in physical implements of production». 

Neste contexto, deve-se ainda dizer que, tal como outras formas de capital o capital 

social é produtivo, tornando assim possível alcançar certos fins que não seriam 

atingidos sem ele.  

Tal como a maioria dos autores que concordam que o capital social lida com aspectos 

da estrutura social que facilitam a acção social (Adam e Roncevic, 2003), Coleman 

(1988: S101) destaca as relações baseadas na lealdade, na confiança e capazes de 

                                                 
8 Eg. Empresas, onde as associações verticais são caracterizadas por relações hierárquicas e há uma 
distribuição desigual do poder entre os membros. 
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gerar e concretizar expectativas como recursos de capital úteis para os indivíduos. 

Efectivamente, os ensaios de Coleman (1988:S99) identificam alguns dos mecanismos 

através dos quais o capital social é gerado, sendo a sua discussão da noção de 

“fechamento”9 muito esclarecedora (Coleman, 1988:S99).  

Neste sentido, Coleman partilha, em algum grau, da ideia de Bourdieu na medida em 

que também defende que o capital social pode constituir um recurso, disponível nas 

redes de relações sociais, que os indivíduos podem utilizar para atingirem certos 

objectivos e interesses. De acordo com este autor, se nos posicionarmos na teoria da 

acção racional, em que cada actor social tem controle sobre certos recursos e 

interesses em determinadas estruturas sociais e acontecimentos, então o capital social 

constitui um género particular de recursos disponível para cada actor social (Coleman, 

1988:S98).  

Da análise efectuada sobre as teorias de Bourdieu e Coleman apraz concluir que, 

enquanto Bourdieu se preocupa mais com as questões da disposição para adquirir, 

manter e transmitir o capital social que gera reconhecimento e representação, sendo, 

por isso, capital simbólico; Coleman está mais interessado no modo como o capital 

social se pode tornar um recurso, nas estruturas sociais, que pode ser utilizado (tal 

como outras formas de capital) para os indivíduos atingirem certos 

objectivos/interesses. Por outro lado, tanto Coleman como Bourdieu sublinham a 

intangibilidade do capital social, em comparação com outras formas de capital. 

Enquanto o capital económico se encontra nas contas bancárias e o capital humano 

dentro das cabeças das pessoas, o capital social reside na estrutura das suas 

relações. Para possuir capital social, um indivíduo precisa de se relacionar com outros, 

e são estes — não os próprios — a verdadeira fonte dos seus benefícios (Portes, 

2000:138).  

Em síntese, a essência do capital social parece residir, segundo as definições de 

Pierre Bourdieu e James Coleman, na rede de relações (directas e indirectas) que os 

indivíduos estabelecem entre si. 

No início dos anos 90, o conceito de capital social torna-se finalmente um tópico 

central no debate nas ciências sociais pelas mãos de Robert Putnam (1993; 1995).  

Enquanto cientista político, Putnam, muito influenciado teoricamente pelo trabalho de 

Coleman ao ponto daquele citar o livro deste último, Foundations of Social Theory, 

como fonte principal para o seu trabalho (Routledge e Amsberg, 2003), foi responsável 

pela popularização do conceito de capital social através do estudo da participação 

cívica em Itália e nos E.U.A. (Boggs, 2001; Schuller et al., 2000). Na sua obra Making 

                                                 
9 Por “fechamento” entende-se a existência, num certo grupo de pessoas, de laços suficientes para 
garantir a observância de normas (Coleman, 1988:S99). 
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Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Putnam e os seus colaboradores 

(1993) exploram as diferenças entre governança10 regional no Norte e Sul de Itália, 

sendo a variável explicativa a participação cívica da comunidade, concluindo que a 

performance social e política das instituições é poderosamente influenciada pelo 

envolvimento cívico dos cidadãos nos assuntos da comunidade. Em Bowling Alone: 

The Collapse and Revival of American Community (1995), Putnam identifica o declínio 

generalizado em determinadas dimensões do capital social nos EUA, como o indicado 

pela pertença a organizações voluntárias; isto é, neste trabalho, o autor centra-se no 

declínio do envolvimento cívico nos EUA (Schuller et al., 2000) utilizando uma 

metáfora relacionada com o Bowling, enquanto actividade que tende a ser colectiva e 

que representa, não apenas os canais de recriação, mas também a fonte da 

interacção social, elemento central do capital social (Putnam, 1999; 2000).  

A partir desta concepção mais micro do capital social e da análise de alguns 

resultados de vários estudos realizados, Putnam chegou à conclusão de que o 

envolvimento ou participação cívica é extremamente importante para o bom 

funcionamento das sociedades. Por exemplo, em relação aos EUA, através das 

análises comparativas que efectuou, o autor conclui que a geração do pós-guerra era 

muito mais “envolvida civicamente” e que “participava mais em termos cívicos” que a 

geração actual. Por conseguinte, para Putnam é muito importante a noção de 

“envolvimento cívico” e “participação cívica”, como as ligações das pessoas com a 

vida das suas comunidades e não apenas as suas ligações com aspectos políticos. A 

partir da sua perspectiva, este autor dá a seguinte definição de capital social: «Social 

capital here refers to those features of social organization, such as trust, norms, and 

networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions» 

(Putnam et al., 1993:167). Ou seja, Putnam entende como capital social as 

características da vida social – redes relacionais, normas e valores, confiança – que 

dão a capacidade aos seus participantes de agirem em conjunto de forma mais eficaz 

para atingirem os seus objectivos colectivos, isto é, o capital social corresponde às 

características da organização social que criam externalidades para a comunidade 

como um todo (Putnam, 1993). 

 

 

                                                 
10 O conceito de governança diz respeito não apenas ao processo decisório e funcionamento eficaz do 
aparelho de Estado (questões de gestão e aspectos administrativos), mas principalmente a «padrões de 
articulação e cooperação entre actores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e 
regulam transacções dentro e através das fronteiras do sistema económico”, incluindo-se aí “não apenas 
os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os partidos políticos e 
grupos de pressão, como também redes sociais informais (de fornecedores, famílias, gerentes), 
hierarquias e associações de diversos tipos» (Santos, 1997: 342).  
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Outras Abordagens 

Em finais dos anos 90, o número de autores que contribuíram para a discussão sobre 

o capital social cresceu significativamente. Estes autores basearam-se no trabalho dos 

autores discutidos anteriormente e, embora o trabalho de Coleman fornecesse um 

trajecto mais completo para o conceptualização e operacionalização do conceito, o 

papel da pesquisa de Putnam neste processo foi significativo.  

Um dos autores de maior importância pela inovação que introduz no estudo do capital 

social é Nan Lin, que dedica a sua investigação ao estudo da relação entre capital 

social e redes virtuais. No seu livro Social Capital: A Theory of Social Structure and 

Action (2001), o autor defende que nunca o capital social atingiu níveis tão elevados 

como nos dias de hoje devido ao uso intensivo das redes virtuais (cyber networks). 

Para Lin (2001: 212), as redes cibernéticas, ao constituírem e ao proporcionarem a 

criação de redes de relações sociais, permitem aos seus utilizadores ter acesso a 

benefícios que seriam impensáveis sem a sua existência na medida em que elas 

tornam possível, não apenas uma maior participação e envolvimento cívico por parte 

dos seus utilizadores, como também o acesso a recursos que seriam impossíveis de 

obter noutra dimensão espaço-temporal. Efectivamente, a tecnologia (uso de internet, 

email, sms, etc.) mudou rapidamente o efeito do espaço e do tempo nas redes de 

capital social, aumentando a mobilidade e intensidade das relações. Estas tecnologias 

têm impactos diferentes no capital social por causa da falta do contacto pessoal, da 

interacção “face-to-face”. Efectivamente,  vários estudos demonstram o papel e a 

importância que a proximidade geográfica tem na formação das normas de 

reciprocidade e no fortalecimento dos laços, particularmente em relação ao sentido de 

pertença e de participação associado a oportunidades de contacto cara-a-cara. 

Os estudos de Lin levam-nos, precisamente, a reflectir sobre as características 

temporais e espaciais do capital social, identificadas como componentes importantes 

do conceito. Ao longo do tempo há uma mudança significativa na natureza do capital 

social, particularmente no que diz respeito à depreciação ou reforço dos laços sociais, 

relacionados directamente com a confiança e a reciprocidade (Lin, 1999a)..Em suma, 

embora haja benefícios associados às formas de interacção apoiadas em redes 

virtuais, estas contribuem para uma eventual redução dos níveis de confiança e de 

reciprocidade existente nas comunidades e, também, para o isolamento social, 

particularmente nos centros urbanos nos países desenvolvidos (Lin, 1999b). 

Efectivamente, enquanto no passado as redes sociais eram baseadas geralmente na 

proximidade, agora elas são baseados mais no trabalho e nos grupos de interesse. A 

força das redes baseadas na proximidade diminuiu porque as pessoas conhecem 

poucos os seus vizinhos, particularmente em áreas de media e alta densidade 
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populacional e onde há uma elevada mobilidade residencial. O resultado é a existência 

de oportunidades limitadas para a interacção repetida, que é fundamental para a 

criação de um conceito equilibrado de capital social (Lin, 1999b).  

Nan Lin define capital social como «resources embedded in a social structure which 

are accessed and/or mobilized in purpositive actions.» (Lin, 1999a:35). Lin contribuiu 

ainda para o desenvolvimento de instrumentos de medição das redes de capital social 

(Lin et al., 2001a) identificando três processos no sentido de facilitar a 

operacionalização do conceito: a) investimento em capital social; b) acesso à 

mobilização do capital social e c) retornos do capital social Lin, 1999a:39. 

 

Um outro autor de maior importância para o desenvolvimento da teoria do capital 

social é Alejandro Portes. Com base no trabalho de, entre outros, Bourdieu, Loury e 

Coleman, Portes (1998, 2000) define capital social como sendo «(...) the ability of 

actors to secure benefits through membership in networks and other social structures» 

(Portes 1998: 6). Efectivamente, um dos conceitos que o autor considera mais 

importante na abordagem do capital social é o das redes sociais, definindo-as como 

«(...) conjuntos de associações recorrentes entre grupos de pessoas ligadas por laços 

profissionais, familiares, culturais ou afectivos. E que são importantes na vida 

económica, na medida em que são meios de aquisição de recursos escassos, como o 

capital e a informação, e porque impõem simultaneamente constrangimentos 

eficientes à prossecução ilimitada dos interesses pessoais.» (Portes, 1999:13). Neste 

contexto, os laços aparecem como um componente fundamental do capital social que 

descreve a natureza dos relacionamentos sociais, que simplesmente podem ser fortes 

ou fracos, verticais ou horizontais. 

Para o autor, os aspectos mais importantes das redes sociais (ou da sua estrutura) 

são a sua dimensão (número de elementos que compõem uma rede) e a densidade 

(número de relações que os membros da rede estabelecem entre si). Tal como 

Coleman e Bourdieu, também para Portes as redes grandes e densas são as mais 

eficientes no desenvolvimento de expectativas normativas e na imposição de 

obrigações de reciprocidade, mantendo os membros individuais disciplinados em 

conformidade com as expectativas do grupo. Portes diz que «Dependendo das 

características das suas redes e das posições sociais no interior delas, os indivíduos 

podem ser capazes de mobilizar uma quantidade significativa de recursos, de evitar 

um controlo apertado do seu comportamento egoísta ou, pelo contrário, podem 

encontrar-se estreitamente condicionados pelas expectativas impostas pelo grupo.» 

(Portes, 1999:16). Para o autor é esta capacidade de mobilizar uma quantidade 

significativa de recursos que constitui capital social. 
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Um outro aspecto importante que o autor salienta é a multiplexidade e complexidade 

das redes. Diferentes componentes do capital social operam em níveis distintos. Os 

laços operam-se no nível individual pela sua natureza, mas agregados de laços, 

descritos pela teoria das redes, operam nos níveis meso e macro. Os estudos do nível 

meso olham para os grupos, mas estes grupos são compostos por indivíduos com 

laços a outros indivíduos fora do grupo e mesmo pertencentes a outros grupos, o que 

acaba por gerar um quadro complexo de múltiplas pertenças. Um outro exemplo é a 

pertença simultânea dos indivíduos a grupos ou organizações situadas em níveis ou 

escalas distintas, como uma família, comunidade, bairro ou país. Por outro lado, o 

grau de sobreposição das relações entre membros da rede é também de suma 

importância na medida em que, por exemplo, os indivíduos que são colegas de 

trabalho podem também estar ligados por laços familiares, filiação política ou 

identidade geográfica. De facto, segundo Portes, «as redes podem ligar indivíduos no 

interior de organizações e de comunidades e entre elas. As redes não são as únicas 

estruturas sociais onde as transacções se encontram incrustadas, emergem muitas 

vezes como características de agregados de maior dimensão. Contudo, as redes 

constituem geralmente os contextos mais imediatos que influenciam os objectivos dos 

indivíduos, bem como os meios e os constrangimentos que se lhes apresentam.» 

(Portes, 1999:16). 

 

Os trabalhos empíricos realizados têm revelado um crescente consenso em torno da 

utilização do conceito de capital social como a capacidade de os actores garantirem 

benefícios em virtude da pertença a redes sociais ou a outras estruturas sociais. Por 

exemplo, Wayne Baker (1990) definiu o conceito de capital social como «resource that 

actors derive from specific social structures and then use to pursue their interests; it is 

created by changes in the relationship among actors» (Baker, 1990:619).  

Adler e Kwon (2002) identificaram que o núcleo intuitivo que guia a pesquisa sobre o 

capital social é que a boa vontade que os outros têm para nós é um recurso valioso. 

Por isso, estes autores definem o capital social como sendo «the goodwill available to 

individuals or groups. Its source lies in the structure and content of the actor's social 

relations. Its effects flow from the information, influence, and solidarity it makes 

available to the actor» (Adler e Kwon 2002: 23). Estes autores, tal como Alejandro 

Portes (2000), fazem a distinção entre fontes e consequências do capital social, no 

que designam “um modelo conceptual de capital social”. Adler e Kwon (2002:24) 

dizem-nos que as diferentes definições variam consoante a centralidade seja: 1) nas 

relações que um actor mantém com outros actores; 2) na estrutura das relações entre 

actores numa colectividade; ou 3) nos dois tipos de ligação. As definições externas 
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são aquelas que focalizam primeiramente nas relações que os actores mantêm com 

outros actores; as internas são aquelas que se focam na estrutura das relações entre 

actores dentro de um colectividade. Podemos observar na figura seguinte o modelo 

apresentado por Adler e Know (2002). 

 

Figura 2 – Modelo Conceptual de Capital Social, seg undo Adler e Kwon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adler e Kwon (2002:23). Tradução da autora.  

 

Para terminar este “percurso” pelas diferentes definições do capital social, fazemos 

uma breve referência à perspectiva institucional, tanto da OCDE como do Banco 

Mundial11. 

Na publicação da OCDE “The Well-being of Nations : the role of Human and Social 

Capital” (2001) podemos perceber a concepção de capital social defendido por esta 

organização. Embora no relatório se defina capital social como sendo «(...) networks 

together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation  

with in or among groups» (OCDE, 2001: 42), ao vermos os argumentos e aplicações 

do capital social, verificamos que o conceito da OCDE subentende a existência de 

uma forte relação entre alguns dos aspectos do capital social e a actividade 

económica. Por outro lado, o Banco Mundial (1998), como resposta à pergunta Em 

que consiste o capital social?, responde o seguinte: «Social capital refers to the 

internal social and cultural coherence of society, the norms and values that govern 

interactions among people and the institutions in which they are embedded. Social 

                                                 
11 Ver também Quadro 4 no anexo III. 
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capital is the glue that holds societies together and without which there can be no 

economic growth or human well-being.» (World Bank, 1998:1). Neste sentido, estas 

duas definições estabelecem uma clara associação entre capital social e factores 

económicos. 

 

Em suma, apesar de se ter verificado uma evolução positiva no sentido de criar uma 

estrutura mais rigorosa na conceptualização e operacionalização do conceito de 

capital social, constata-se na literatura que ainda há muitas definições do conceito e 

que muito trabalho ainda está para ser feito se a teoria do capital social quiser 

contribuir de forma significativa em todos os seus aspectos. Dizer ainda que a 

variedade das definições identificadas na literatura vem da natureza altamente 

específica do capital social e da complexidade da sua conceptualização e 

operacionalização, ainda que a maioria das definições de capital social se focalize nas 

relações sociais que têm benefícios produtivos12. Neste sentido, a discussão aqui 

empreendida visou fornecer uma ampla compreensão do conceito de capital social.  

 

Como referimos previamente, todos os estudos devem discutir o capital social em 

relação a uma disciplina particular, nível de estudo e contexto. Consequentemente, 

este estudo não criará uma definição nova de capital social, mas antes seleccionará as 

ideias existentes na literatura que facilitem a aplicação e a compreensão do conceito.  

O conceito de Capital Social adoptado para este trabalho é: Capital Social diz respeito 

aos relacionamentos compartilhados, às normas e valores, que permitem a 

cooperação dentro ou entre os diferentes grupos sociais, instituições e territórios de 

forma a facilitar o desenvolvimento social e económico. 

 

4.3 Análise Empírica do Conceito 

 

4.3.1 Fontes e Efeitos do Capital social 

É reconhecido por vários autores que o capital social, como qualquer forma de capital 

(material ou imaterial), representa uma qualidade ou um conjunto de qualidades que 

                                                 
12 Para ter uma noção mais sistematizada de um número considerável de diferentes definições do 
conceito de capital social, ver o quadro 5 no anexo III, adaptado de Adler e Kwon, 2000:7.  



Capítulo 4 – Capital Social 
 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

80 

produzem inúmeros benefícios13, mas que também têm o potencial de causar 

externalidades negativas14. 

Um dos contributos de Alejandro Portes (1998; 2000) para a teoria do capital social 

prende-se com a identificação e análise de várias fontes/factores causais e 

consequências do capital social. Portes, defende que «um tratamento sistemático do 

conceito de capital social tem de distinguir: a) os possuidores de capital social (os que 

fazem as solicitações); b) as fontes do capital social (os que acedem às solicitações); 

c) os recursos propriamente ditos.» (Portes, 2000:137). 

Numa revisão da literatura15, podemos identificar um largo leque de determinantes que 

foram ligadas ao capital social a vários níveis e que incluem: a história e a cultura, as 

estruturas sociais (horizontais ou hierárquicas), a família, a instrução/educação, o 

ambiente, a mobilidade, a economia, a classe social, a sociedade civil, o consumo, os 

valores, as redes, as associações, enquadramentos institucionais e políticos, e as 

regras e normas sociais (formais e informais).  

Claramente os factores identificados aqui têm um papel importante em determinar as 

características da estrutura do capital social; contudo, a maioria dos estudos centra-se 

nos factores do capital social de circunstância, por exemplo, a família, a confiança, ou 

as redes, mas não assumem esses factores como determinantes do capital social a 

múltiplos níveis e dimensões.  

No seu trabalho, Portes (2000) realça o facto de alguns autores apenas se terem 

centrado nos aspectos positivos e benéficos da interacção social, descurando as 

características menos atractivas e identifica os reveses do capital social, salientando 

que as fontes e consequências do capital social podem ser negativas e positivas quer 

intra, quer entre grupos/comunidades. Efectivamente, Portes distingue três funções 

básicas do capital social aplicáveis a uma variedade de contextos: 1) como fonte de 

controlo social; 2) como fonte de apoio familiar; 3) como fonte de benefícios através de 

redes extra familiares. Por outro lado, o autor diz que, de um modo geral, aqueles que 

colocam à disposição o capital social detêm várias motivações e identifica e distingue 

quatro: motivações altruístas e instrumentais e duas outras que se ajustam a esta 

dicotomia, a solidariedade confinada e a confiança exigível (Portes, 2000:138-140). 

Por outras palavras, para Portes os actores sociais disponibilizam capital social tendo 
                                                 
13 Por exemplo, a participação dos indivíduos em redes sociais aumenta a disponibilidade de informação e 
diminui os custos da sua obtenção. A participação em redes locais e a confiança mútua tornam mais fácil, 
para qualquer grupo, a tomada de decisões e a implementação de acções colectivas. Finalmente, as 
redes e certas atitudes servem como reguladores sociais podendo induzir os indivíduos a terem os 
comportamentos desejados para benefício do grupo ou comunidade. 
14 Por exemplo, agirem como barreira à inclusão e mobilidade social promovendo a exclusão e 
diferenciação; tornarem-se constrangimentos à liberdade de escolha e acção dos indivíduos; facilitarem 
mais do que reduzirem a criminalidade, o abandono escolar e os comportamentos de risco para a saúde, 
entre muitos outros. 
15 Ver por exemplo Aldridge, Halpern et al., 2002; Pantoja, 1999.   
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em conta certas obrigações morais ou formas de solidariedade para com, por exemplo 

os membros da família ou o grupo de amigos a que pertencem; ou por outro lado, 

tendo em mente obrigações de carácter instrumental caracterizadas por uma 

reciprocidade ou confiança depositada no indivíduo por quem lhe proporcionou um 

favor. As consequências dessas motivações podem ser positivas ou negativas dentro 

daquilo que são as funções básicas do capital social definidas pelo autor. A figura 3 

sintetiza esta discussão. 

 

Figura 3 – Fontes e Efeitos do Capital Social 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Alejandro Portes, 2000:140. 

 

 

Francis Fukuyama (2001) centra a sua análise principalmente na questão cultural, 

caracterizada pelas atitudes e comportamentos dos actores sociais enquanto 

características do capital social (por exemplo: partilha de normas e valores, hábitos e 

tradições; capacidade de cooperação), afirmando que muitas destas características 

são epifenómenos, resultantes do capital social, mas não constituem capital social em 
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si. Na perspectiva de Fukuyama, o “capital social” é o mesmo que “confiança”16, na 

medida em que «o bem-estar de uma nação, bem como a sua capacidade de 

competir, é condicionada a uma única e abrangente característica cultural: o nível de 

confiança inerente à sociedade» (Fukuyama, 1995:21). Também, Paldam e Svendsen 

(1999) definem o capital social como sendo “confiança mútua”, ou seja, o capital social 

determina a facilidade com que as pessoas colaboram umas com as outras, 

designadamente na esfera laboral. Outros autores criticaram o uso de um único 

indicador como medida do capital social. Stephen Knack e Paul Keefer (1997), por 

exemplo, adoptaram duas medidas do capital social: a primeira corresponde ao valor 

médio da confiança geral expressada e a segunda é um índice composto das normas 

de cooperação cívica. Já Pamela Paxton (1999) tem uma concepção diferente do 

capital social, indicando que este consiste em dois componentes mesuráveis: 

associações objectivas entre indivíduos e um tipo subjectivo de laço, que deve ser 

recíproco, confiável, e envolver emoções positivas. A autora identificou a 

complexidade do enquadramento do capital social em termos de escalas micro 

(individual), meso (grupo) e macro (sociedade), relacionando-a com a eventual 

geração de externalidades negativas em termos de exclusão e criminalidade.  

Em suma, tudo isto é muito especifico e contextualizado e por isso urge que se façam 

mais pesquisas sobre os vários factores causais e as suas relações com os 

determinantes, estrutura e manifestações do capital social, ou seja, é necessário que 

se façam mais investigações sobre as relações causais que determinam a produção 

de capital social benéfico ou perverso e os mecanismos que influenciam este 

processo.  

 

4.3.2 As dimensões 

Algumas tentativas de conceptualizar capital social resultaram na identificação por 

muitos autores de diferentes tipos e características do capital social. As distinções 

mais comuns são as efectuadas entre capital estrutural e cognitivo e entre capital 

social de ligação (bonding capital) e capital social de ponte (bridging capital).  

Michael Woolcock, famoso pelo seu trabalho com o Banco Mundial, define da seguinte 

forma o capital social: « the information, trust, and norms of reciprocity inhering in one's 

social networks.» (1998:153). Segundo o autor, embora esta definição pareça simples, 

ela preenche três propósitos: 

                                                 
16 Para Francis Fukuyama, a confiança «é a expectativa que nasce no seio de uma comunidade de 
comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em normas compartilhadas pelos membros 
dessa comunidade» (Fukuyama, 1995:41). 
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• Em primeiro lugar, reconhece aspectos importantes deste capital como o facto 

de a confiança e a reciprocidade resultarem de um processo interactivo que tem mais 

em conta as fontes do capital social do que as suas consequências; 

• Em segundo lugar, esta definição permite distinguir diferentes dimensões do 

conceito (bonding, bridging, linking) e reconhece que as diferentes comunidades têm 

distintos acessos ao capital social, sendo também diversas as combinações dinâmicas 

destes três tipos de capital social.  

• Em terceiro lugar, embora a unidade básica de análise não seja tanto o 

indivíduo, o lugar, ou o Estado, mas sim a comunidade, esta definição reconhece que, 

tanto as pessoas, como os lugares, enquanto produtos de uma comunidade 

espacialmente inscrita, podem apropriar-se do capital social e que a estrutura das 

próprias comunidades depende, em grande parte, da relação que se estabelece entre 

Estado, lugar e indivíduo. 

Na verdade, Woolcock desenvolveu um modelo detalhado do capital social, com vários 

níveis, que tem em conta a distinção entre bridging (ponte), bonding (ligação) e linking 

(conexão) capital social. O capital social de ligação é horizontal, entre iguais dentro da 

comunidade e pode ser encontrado entre pessoas que vivem na mesma comunidade 

ou comunidades próximas/adjacentes e que têm forte grau de confiança entre si. Por 

seu lado, o capital social de ponte é vertical entre comunidades, estende-se a 

indivíduos e organizações mais afastados e está muito relacionado com graus de 

confiança mais reduzidos. Finalmente, o capital social de conexão permite identificar 

laços com indivíduos que estejam em posição de autoridade. Woolcock (1998) afirmou 

que sem o capital social de ponte, as comunidades não têm o que é necessário para 

se desenvolver.  

 

Os trabalhos de Janine Nahapiet e Sumantra Ghosal (1998) e, também, de Norman 

Uphoff e Wijayaratna (2000), conduziram a uma definição de capital social que 

considera três tipos: estrutural, relacional e cognitivo. O capital social relacional é 

circunstancial e resulta de interacções temporárias entre indivíduos não tendo 

benefícios a médio/longo prazo; é dos três o menos relevante pela sua efemeridade, 

embora possa constituir o meio para a construção de capital social estrutural ou 

cognitivo. O capital social estrutural facilita a partilha de informação, a acção colectiva 

e a tomada de decisões através de papéis, redes sociais e outras estruturas sociais, 

complementadas com regras, normativas e modelos estandardizados. Desta forma, o 

capital social estrutural é relativamente objectivo e a construção pode ser 

externamente observável (Hitt et al., 2002). O capital social cognitivo, por outro lado, 

refere-se a normas, valores, confiança, atitudes e crenças partilhadas que predispõem 
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as pessoas para acções colectivas mutuamente benéficas, sendo, por conseguinte, 

um conceito mais subjectivo e intangível (Uphoff, 1999). Estas duas últimas formas de 

capital social estão interrelacionadas, reforçam-se mutuamente e podem, 

eventualmente ser complementares.  

 

Na tentativa de conceptualizar o conceito de capital social, Bain e Hicks (1998), assim 

como Grootaert e Van Bastelaer (2002a), identificam duas dimensões importantes do 

capital social: o nível micro e o nível macro. O nível micro refere-se à potencial 

contribuição que as organizações e as redes sociais podem ter no desenvolvimento; o 

nível macro refere-se ao contexto institucional em que as organizações actuam. 

Assim, a visão macro do capital social é a mais abrangente e inclui o ambiente social e 

político que enquadra a estrutura social e permite que as normas e os valores se 

desenvolvam. Note-se que a abrangência do capital social vai do nível micro 

(individual) e meso (grupo) ao nível macro (sociedade), existindo uma clara inter-

relação entre estes três níveis, que, necessariamente, se complementam. Na figura 4 

podemos observar essa ligação, bem como a existência de um contínuo entre capital 

cognitivo e estrutural. 

 

Figura 4 – Níveis do Capital Social  

 

 
 
Fonte: Adaptado de Bain e Hicks (1998) e Grootaert e Van Bastelaer (2000:20). 

 

Efectivamente, o capital social tem sido colocado pela literatura ao nível dos 

indivíduos, dos grupos sociais informais, das organizações formais, da comunidade, 
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de grupos étnicos e até dos estados-nação (Coleman, 1988; Portes, 1998; Putnam, 

1995). Kilby (2002) afirma que o capital social existe em diferentes níveis e escalas 

simultaneamente na medida em que os indivíduos se sintam pertencer a uma família, 

a uma comunidade, a uma profissão, a um país, etc. Esta ideia é também defendida 

por Adler e Kwon (2002) que afirmam que as fontes do capital social se centram nas 

estruturas sociais a que os actores pertencem, significando isto a existência de uma 

componente individual e de uma componente gregária. Ou seja, o capital social 

pertence a um grupo e pode ser usado pelo grupo ou pelos indivíduos desse grupo 

(Kilpatrick et al., 1998; Sander, 2002).  

Também na literatura não há um consenso em identificar o nível da estrutura social 

onde ocorrem os resultados do capital social (Paxton, 1999). Por exemplo, Coleman 

(1988) alega que o capital social é um bem público, mas por outro lado, Fukuyama 

(2001, 2002) argumenta dizendo que o capital social é um bem privado que produz 

externalidades positivas e negativas. Esta ideia é também apoiada por Dasgupta que 

afirma que «social capital is a private good that is nonetheless pervaded by 

externalities, both positive and negative» (Dasgupta e Serageldin, 1999: 325). Em 

síntese, o consenso geral é que o capital social pode ser identificado desde o nível 

individual ao nível da nação, sendo evidente em qualquer nível onde exista uma 

identidade e um sentimento de pertença a uma comunidade.   

No Quadro 1 podemos ver sintetizadas as dimensões de análise do capital social 

defendidas pelos três principais autores abordados neste capítulo, segundo os três 

principais níveis de abordagem.  

 

 Quadro 1 – Autores Contemporâneos e nível de estud o do Capital Social 

Fonte: www.gnudung.com 

Nível de Análise Bourdieu Coleman Putnam 

Individual 
&Classe 
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Associativismo 
Cidadania 

  

Família 
&Comunidade 

 

Tamanho da família 
Presença dos pais  
em casa 
Expectativas sobre 
educação dos filhos 
Mobilidade familiar 
Filiação Religiosa 

 

Comunidade 
&Região 

  

Pertença a organizações 
de voluntariado 
Participação em eleições 
Leitura de jornais 
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Para terminar, Putnam esteve muito envolvido na investigação empírica e formulação 

de indicadores e foi responsável pelo desenvolvimento de uma medida largamente 

utilizada, o chamado “Instrumento de Putnam” (Adam e Roncevic, 2003; Paldam  e 

Svendsen, 2000). Este instrumento é a medida mais conhecida e amplamente 

aplicada consistindo numa versão muito simplificada do seu elaborado index de 

cidadania que inclui quatro indicadores: confiança nas pessoas e instituições; normas 

de reciprocidade; redes; e pertença a associações voluntárias (Adam e Roncevic, 

2003).  

 

Woolcock e Narayan (2000) baseiam a sua investigação na identificação de quatro 

abordagens distintas17 de análise da relação existente entre capital social e 

desenvolvimento e as correspondentes prescrições políticas. Para os autores as 

diferenças entre perspectivas consistem, principalmente, na unidade de análise; no 

tratamento do capital social como variável dependente, independente ou de mediação; 

assim como a forma como incorporam ou não uma teoria do Estado. 

 No quadro que se segue encontram-se resumidos elementos chave de cada 

abordagem proposta por Woolcock e Narayan.  

 

Quadro 2. Quatro Visões do Capital Social 

Perspectiva Actores Prescrições Políticas 

Visão comunitária 

Associações Locais 

Grupos Comunitários 

Organizações Voluntárias 

“Small is Beautiful” 

Reconhecer os activos sociais dos pobres 

Visão de redes 

Laços Comunitários 

“bonding” e “bridging” 

Empresários 

Associações Económicas 

Mediadores de informação 

Descentralizar 

Criar centros empresariais 

“construir pontes” entre sectores sociais 

Visão Institucional 

Instituições Políticas e 

Legais 

Sectores Público e Privado 

Outorgar liberdades civis e políticas 

Implementar transparência e responsabilidade 

das instituições perante a sociedade civil 

Visão Sinergética 

Redes Comunitárias e 

Relações Estado-Sociedade 

 

Grupos Comunitários 

Sociedade Civil 

Empresas 

Estado 

Coprodução 

Complementariedade 

Fomentar a participação 

Fomentar o associativismo 

Aumentar a capacidade e escala das 

organizações locais 

Fonte: Woolcock e Narayan, 2000:239. Tradução da autora.   
 

                                                 
17 Visões: comunitária, de redes, institucional e sinergética. Woolcock e Narayan argumentam também 
que «a visão sinergética, com a sua ênfase na incorporação de diferentes níveis e dimensões do capital 
social e o reconhecimento dos resultados positivos e negativos que o capital social pode gerar, tem o 
maior suporte empírico e serve melhor a recomendação de políticas compreensivas e coerentes» 
(Woolcock e Narayan, 2000: 225).  
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Há outros autores que identificaram diferentes grupos de dimensões. Por exemplo, Liu 

e Besser (2003) identificam as seguintes quatro dimensões do capital social: laços 

sociais informais, laços sociais formais, confiança e normas de acção colectiva. Já 

Narayan e Cassidy (2001) identificam um abrangente conjunto de dimensões como, 

por exemplo, as características dos grupos, as normas generalizadas, as 

sociabilidades diárias ou as relações de vizinhança (ver Figura 5, anexo III). 

Não obstante esta diversidade de dimensões identificadas no capital social, há um 

certo consenso e podemos apresentar de forma sintetizada as dimensões mais 

comuns do conceito: 

 
Quadro 3. Principais Dimensões do Capital Social 

 
Dimensões Autores 

Confiança Coleman, 1988; Collier,1998; Cox, 1997; Kawachi et al., 

1999a; Kilpatrick, 2000; Leana e Van Buren III, 1999; 

Lemmel, 2001; Putnam, 1993; Putnam et al., 1993; Snijders, 

1999; Welsh e Pringle, 2001 

Regras e Normas que marcam a 

acção social 

Coleman, 1988; Collier, 1998; Fukuyama, 2001; Portes e 

Sensenbrenner, 1993 

Tipos de Interacção Social Collier, 1998; Snijders, 1999 

Recursos das Redes ABS, 2002; Kilpatrick, 2000; Snijders, 1999 

Outras características das Redes Burt, 1997; Hawe e Shielle, 2000; Kilpatrick, 2000; Putnam, 

1995 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Hean et al., 2003. 
 

Podemos concluir que algumas das lacunas existentes se relacionam com a 

inexistência de uma rigorosa significação de capital social. Por outro lado, vários 

autores defendem que as tentativas existentes não tiveram em conta a complexidade 

das interacções entre determinantes, elementos estruturais, contextos e 

consequências ou manifestações do fenómeno, criando uma ligação muito ténue entre 

a compreensão teórica do conceito e a sua operacionalização.  

Adler e Kwon (2002), por exemplo, admitem que entre as perspectivas de olhar o 

capital social há consideráveis discordâncias e mesmo contradições, mas defendem 

que o problema de operacionalização do conceito resulta largamente do facto do 

capital social ser multi-dimensional. Por conseguinte, argumenta-se aqui que o capital 

social deve ser conceptualizado de maneira a ter o valor explicativo total, identificando 

todas as dimensões possíveis, uma vez que é o seu conjunto que permite perceber o 

significado global, possibilitando a observação de cada dimensão, de per si, apenas 

uma compreensão parcelar e incompleta do conceito (Hean et al., 2003). 
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5.1 Enquadramento Geográfico do Território em análi se1 
 

Este capítulo tem por objectivo o estudo das características de inserção territorial, 

demográfica e económica do concelho de Castelo Branco no quadro da sua envolvente 

regional, procurando analisar o modo como aquelas potenciam e/ou condicionam o 

respectivo processo de desenvolvimento. Neste sentido, a análise encontra-se estruturada 

em torno de três tópicos principais: (i) posicionamento territorial, (ii) situação sócio-

demográfica; (iii) base económica regional e local.  

No final são apresentadas algumas conclusões que deverão ser ponderadas no âmbito da 

estratégia de desenvolvimento local no que diz respeito à evolução da estrutura e dinâmica 

de organização e desenvolvimento do concelho de Castelo Branco, visando aferir as suas 

implicações, debilidade e potencialidades. 

 
O concelho de Castelo Branco, com uma área de 1 436 km2, insere-se na NUT II Centro e 

na sub-região Beira Interior Sul (correspondente à NUT III). O concelho confina com os 

municípios de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Oleiros, Fundão, Penamacor e 

Idanha-a-Nova, bem como com a fronteira espanhola. Castelo Branco é a capital do distrito 

com o mesmo nome, que tem uma área de 6617 km² e uma população residente em 2001 

de 208 063 indivíduos. 

Mapa 1 – Enquadramento Geográfico do Concelho de Ca stelo Branco 
 

Fonte: Elaboração própria  

                                                 
1 Este Capítulo tem por base a análise de vários documentos nomeadamente os Programas Operacionais para a 
Região Centro 2000-2006 e 2007-2013, o Plano Estratégico da Cidade, o Plano de Desenvolvimento Social do 
Concelho, o Diagnóstico para a Sustentabilidade de Castelo Branco e o Pano Director Municipal de Castelo 
Branco. Foram ainda recolhidos vários dados directamente no INE e Departamento de Estatísticas do Emprego, 
Trabalho e Formação Profissional, Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Para além destas fontes de 
informação foram também tidas em conta as opiniões demonstradas pelos actores sociais entrevistados no 
decorrer do trabalho empírico.  
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5.1.1 Sistema Urbano 

A evolução do sistema de povoamento em Portugal tem como pano de fundo duas 

tendências complementares: despovoamento de vastas áreas rurais e urbanização das 

populações. Efectivamente, os dados estatísticos dizem-nos que em 2001 mais de 3/4 da 

população residente no Continente se concentrava em áreas com características 

predominantemente urbanas (PNPOT, 2006:56). 

 

Mapa 2 – Sistema Urbano em Portugal Continental 
 

 
Fonte: RGP, INE, 2001; SIG. in PNPOT, 2006:148. 
 
 

As dinâmicas territoriais recentes traduziram-se, ao nível do sistema urbano nacional, na 

afirmação de quatro grandes tendências (PNPOT, 2006:56): 

 

a) Estabilização do peso das áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) no total da 

população residente; 
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b) Reforço das cidades médias, com destaque para os centros urbanos do litoral, em 

especial na costa algarvia, correspondendo ao aumento da sua dimensão 

populacional e ao alargamento das suas áreas de influência. 

 

c) Afirmação do dinamismo de alguns centros do interior em contexto de 

despovoamento rural, criando uma rede de pequenas e médias cidades, nalguns 

casos configurando eixos e sistemas urbanos multipolares. 

 

d) Processo de expansão dos perímetros urbanos (tecido urbano mais difuso e 

descontínuo) e reforço do policentrismo funcional, nomeadamente a residencial nas 

coroas suburbanas e periurbanas. 

 
 
Interessa aqui centrarmo-nos na análise da crescente importância e no estudo da evolução 

do papel das cidades médias nacionais no contexto das mudanças ocorridas nos planos 

económico, social e territorial. 

Segundo Ferrão, Henriques e Neves (1994), as cidades de média dimensão têm uma nova 

posição no quadro económico-social. A cidade média parece ter benefícios quer em relação 

ao centro urbano mais pequeno, uma vez que já atingiu uma dimensão suficiente de 

internalização da aglomeração (escala, prestígio e qualidade, intensidade do fluxos e fontes 

de informação, qualificação urbana), quer quando comparada com a grande cidade (não 

sente ainda o efeito da poluição, tráfego, processos de marginalização e degradação 

urbana). Por outro lado, as alterações que tiveram lugar na estrutura de povoamento 

conduziram a mudanças no modo como se pensa a cidade e a abordagem que vê a cidade 

do ponto de vista meramente estatístico, focalizada na população e nas funções urbanas, é 

substituída por uma perspectiva mais centrada nos aspectos relacionais e organizativos do 

território (Ferrão et al., 1994:1127-1140). 

Entre 1991 e 2001, o peso das cidades localizadas fora das aglomerações metropolitanas 

de Lisboa do Porto no total da população urbana aumentou significativamente e, no interior, 

as cidades com ritmos de crescimento mais elevados foram, Viseu, Guarda, Castelo Branco, 

Vila Real, Bragança e Évora. O reforço da posição destas cidades em termos demográficos 

e como pólos de emprego, particularmente enquanto centros de serviços, alargando a sua 

área de influência muito para além dos limites concelhios, permitiu colmatar o declínio 

populacional associado aos intensos processos de despovoamento dos espaços rurais e 

este padrão abriu novas possibilidades para explorar formas de cooperação inter-urbana 

susceptíveis de reforçar o papel dos sistemas urbanos sub-regionais2 (PNPOT, 2006:58). 

                                                 
2 É, aliás, notória a importância que o Conselho da Europa dedica a esta matéria através do programa RECITE, 
que auxilia a constituição de parcerias de cooperação entre cidades (CE, s/d:21). 
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Segundo o Programa Operacional para a Região Centro 2007-2013, a rede urbana e o 

modelo de povoamento da Região Centro são fortemente determinados pelas 

características morfológicas do seu território3 que causaram, desde sempre, grandes 

dificuldades à mobilidade de pessoas e mercadorias e levaram a que se estabelecesse uma 

organização urbana polinucleada, composta por um conjunto territorialmente bem distribuído 

de cidades médias.  

Nas últimas décadas, os processos de urbanização e a evolução do modelo de povoamento 

registaram duas tendências distintas na região, que se traduziram, por um lado, numa 

progressiva concentração da população no litoral, através de uma ocupação difusa e, por 

outro lado, na polarização e no reforço demográfico nos principais centros urbanos do 

interior4. Por outras palavras, embora a Região Centro não possua grandes cidades, a 

organização do território evidencia um conjunto de sistemas urbanos territoriais que 

estruturam o espaço regional (PORCentro, 2004:34). 

Actualmente, podem distinguir-se na Região Centro cinco sistemas urbanos territoriais com 

combinações múltiplas de áreas urbanas e rurais, caracterizados por uma cidade nuclear de 

dimensão média e por um território rural adjacente que envolve aglomerações de menor 

dimensão (ver Mapa 3). Estes sistemas, no seu conjunto, concentram cerca de 75% da 

população residente na região (PORCentro, 2007:12). 

 

No litoral da região existem três sistemas urbanos: 

 

� O sistema urbano do Baixo Mondego polarizado por Coimbra e Figueira da Foz, com 

Lousã, Miranda do Corvo, Condeixa-a-Velha, Penela, Montemor-o-Velho, Soure, 

Cantanhede e Mealhada; 

� O sistema urbano do Baixo Vouga que se desenvolve em torno dos pólos de Aveiro-

Águeda e inclui Ílhavo – Vagos – Albergaria-a-Velha – Ovar – Oliveira do Bairro; 

� O sistema urbano do Pinhal Litoral, que se desenvolve em torno dos pólos de Leiria 

– Marinha Grande, incluindo a Batalha e Pombal. 

 
No interior, podemos distinguir: 
 

� A constelação urbana Dão-Lafões, centrada em Viseu e que inclui Mangualde, 

Nelas, S. Pedro do Sul, Tondela; 

� O eixo Guarda – Covilhã – Fundão – Castelo Branco. 

 

                                                 
3 Atravessado na direcção Nordeste-Sudoeste pela Cordilheira Central e recortado por inúmeras linhas de água. 
4 Eduarda Marques da Costa realizou em 2000 um estudo sobre cidades medias na Beira Interior que constitui 
uma mais valia para os que se interessam por este assunto. 
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A estes cinco sistemas territoriais podem juntar-se três sub-sistemas urbanos em fase 

embrionária (PORCentro, 2007:12): 

 

� O sub-sistema urbano do Oeste, que se desenvolve em torno dos pólos de Caldas 

da Rainha – Alcobaça, incluindo Nazaré/ Peniche e Torres Vedras, que apresenta 

alguma dificuldade de afirmação e de unidade funcional, dada a sua posição 

intermédia entre duas fontes polarizadoras: a grande área metropolitana de Lisboa e 

a área metropolitana de Leiria. 

 

� O sub-sistema urbano do Médio Tejo, em torno de Tomar - Torres Novas – 

Entroncamento – Abrantes, incluindo Constância/ Vila Nova da Barquinha, 

importante núcleo de emprego e de prestação de serviços, cuja integração no 

corredor do Vale do Tejo e excelentes ligações no contexto nacional e a Espanha lhe 

conferem particular relevo enquanto plataforma de elevado potencial logístico. 

 

� O sub-sistema urbano da Serra da Estrela, em torno de Oliveira do Hospital – Seia – 

Gouveia. 

 

Mapa 3 – Sistema Urbano da Região Centro 
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Fonte: Grupo de Trabalho da EDEC, adaptação para Região Centro. in PORCentro, 2004:38. 
 
 

 

A articulação entre estes sistemas urbanos territoriais dá origem ao surgimento de eixos de 

desenvolvimento que, apoiados em infra-estruturas de transportes, fazem emergir algumas 

cidades como “pontos singulares” pela sua “centralidade”, ao mesmo tempo que evidenciam 

a existência de espaços marginalizados e, possivelmente, excluídos das dinâmicas de 

desenvolvimento da região. No Relatório Intercalar PORCentro (2004) defende-se a 

necessidade de organizar e consolidar estes sistemas territoriais para que estes possam 

«ganhar dimensão e competitividade, para encontrar novas formas de relação urbano/rural e 

para “qualificar o meio”» (PORCentro, 2004:34). 

 

Na sub-região da Beira Interior Sul verifica-se um aumento da concentração de pessoas e 

actividades nos principais aglomerados urbanos (designadamente na cidade de Castelo 

Branco). Neste contexto, caminha-se para a consolidação de um segundo nível de 

integração regional, centrado nas articulações inter-urbanas entre as cidades médias do 

designado Arco Urbano do Centro Interior (Castelo Branco-Fundão-Covilhã-Guarda). No 

PORCentro (2007) defende-se que entre os principais factores estratégicos para a 

competitividade do território e entre as condições essenciais à redução de assimetrias e à 

consolidação da coesão social, está este modelo de organização do sistema urbano, 

associado a uma distribuição equilibrada das cidades de média dimensão e suportado pelas 

redes rodo e ferroviárias. Efectivamente, esta organização territorial não só acrescenta 

fluidez às relações entre os espaços urbanos e rurais, como as cidades de média dimensão 

desempenham um importante papel na intermediação entre os grandes corredores 

nacionais (de ligação norte-sul do País) e internacionais (de ligação a Espanha), o que,, ao 

favorecer a criação de serviços e de estruturas produtivas e de logística, potencia o 

investimento na Região e reforça a competitividade desta (PORCentro, 2007:13). 

 

Nesta matéria, no que diz respeito à cidade e ao concelho de Castelo Branco, estes 

assumiram durante a última década um papel de polarização no contexto da região onde se 
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inserem. Para tal tem contribuído a melhoria das condições de ligação externa a outras 

cidades e regiões, processo associado à progressiva execução do Plano Rodoviário 

Nacional e, também, à execução de circulares e acessos a Castelo Branco, à melhoria das 

estradas municipais e à qualificação da infra-estrutura ferroviária. Note-se, no entanto, que 

ainda existem debilidades de integração interna deste sistema urbano, tornando-se 

necessário melhorar as acessibilidades locais e intra-regionais (Planraia, 2004:9). 

 

Mapa 4 – Sistema Urbano do Concelho de Castelo Bran co, 2004 

 
 
 

Fonte: 

Planraia, 

2004:35. 
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5.1.2 Infra-Estruturas de Transporte/Acessibilidade s 

É reconhecido que os transportes e as infra-estruturas de apoio logístico constituem 

elementos fundamentais para o desenvolvimento económico das regiões e para a sua 

afirmação nacional e internacional, para além do papel estruturante que desempenham na 

articulação do território.  

Assim, o pleno aproveitamento das potencialidades geoestratégicas da Região Centro nos 

contextos nacional, ibérico e europeu, requer que sejam colmatadas as lacunas ainda 

existentes ao nível das ligações externas da região em diferentes domínios: rodovia, 

ferrovia, portos e logística; bem como assegurar a concretização das ligações intra-regionais 

previstas no Plano Nacional Rodoviário (PORCentro, 2007:14). Por outro lado, a 

qualificação, consolidação e articulação dos sistemas urbanos passa por atribuir um papel 

de relevo ao transporte colectivo na estruturação dos padrões de mobilidade interna, 

incluindo o transporte ferroviário. Finalmente, para contrariar a vulnerabilidade da Região 

Centro face à pressão exercida pelas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é 

prioritário reforçar a integração funcional e espacial dos sistemas urbanos, induzindo 

dinâmicas de mobilização interna mais sustentáveis (PORCentro, 2007:15). 

 
Mapa 5 – Acessibilidades e conectividade Internacio nal em Portugal Continental 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fonte: SIG, PNPOT, 2006: 148. 
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Efectivamente, o território da Beira Baixa (Beira Interior Norte, Beira Interior Sul – Nut III) 

pode ter alguma vantagem comparativa face ao restante território nacional devido à 

possibilidade de poder vir a desempenhar um papel de charneira entre o litoral português e 

o interior de Espanha, nomeadamente a Extremadura e Castilla y León. 

Neste domínio, é de destacar a boa localização e posição geo-estratégica do concelho de 

Castelo Branco tanto ao nível nacional, regional e ibérico. A verdade é que o concelho situa-

se na zona transfronteiriça da Raia Central e tem uma posição de centralidade face ao 

triângulo Lisboa, Porto Madrid. A localização do concelho torna-se ainda mais importante 

devido ao facto da ligação entre a Europa e os principais portos marítimos nacionais serem 

realizadas através da ligação rodo-ferroviárias que passam na região onde o concelho se 

insere. 

 

Relativamente à rede viária, o concelho é atravessado pela A23 (auto-estrada da Beira 

Interior) que faz a ligação até à Guarda e à auto-estrada do Norte (A1), em Torres Novas. 

Pelo interior, a ligação até Coimbra é assegurada pelo IC8 (estando por completar o troço 

Proença-a-Nova/Castelo Branco). As ligações de Castelo Branco com os concelhos vizinhos 

estão associadas às possibilidades de redistribuição oferecidas pela A23 e pelo IC8 e, 

também, às estradas regionais (ER) 112, 233 e 240 e à estrada nacional (EN) 233. No que 

respeita às acessibilidades intra-concelhias existe uma rede de estradas nacionais, 

regionais e municipais que conectam as várias freguesias e a sede de concelho. O 

município está ainda ligado a Espanha pela ER240 e a futura construção do IC31, em perfil 

de auto-estrada, que ligará a A23 (em Castelo Branco) a Madrid (já está construída a auto-

estrada Plasencia/Madrid), constitui um grande potencial de fortalecimento das ligações 

entre as cidades transfronteiriças e a Europa, prevendo-se vir a ter reflexos em toda a região 

(Cf. Mapa 12, Anexo IV).  

Ao nível da ferrovia, o concelho de Castelo Branco é atravessado pela linha da Beira Baixa 

que liga à Linha da Beira Alta (ligação Lisboa-Guarda), à Linha do Leste (a partir de 

Abrantes) e à Linha do Norte (a partir do Entroncamento). No concelho existem três 

estações ferroviárias, localizadas em Castelo Branco, Alcains e Lardosa e dois apeadeiros, 

em Retaxo/Cebolais de Cima e Benquerenças (Cf. Mapa 13, Anexo IV). 

 
O relatório sobre os transportes e comunicações usado na construção da revisão do PDM 

de Castelo Branco (2004) retrata um melhoramento muito significativo da acessibilidade 

(redução dos tempos de deslocações) a Castelo Branco na última década tanto em 

transporte individual como em transporte público, sobretudo no modo rodoviário, fruto da 

execução do Plano Rodoviário Nacional (2000). Ao nível da acessibilidade em transporte 

individual os tempos de deslocação entre a cidade de Castelo Branco e as cidades de 
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Lisboa, Porto e Coimbra reduziram-se em cerca de 55% para as duas primeiras e cerca de 

35% em relação à terceira (Cf. Mapa 6) (Planraia, 2004:26). Relativamente ao transporte 

público, Castelo Branco apresenta ligações com as duas áreas metropolitanas e com os 

principais centros urbanos do continente, através da rede de expressos (transporte 

rodoviário) e do transporte ferroviário assegurado pela CP. A rede de expressos permite a 

ligação ao Alentejo e Algarve (uma carreira diária), a Coimbra (quatro carreiras diárias), a 

Lisboa (seis carreiras diárias) e a Fafe (duas carreiras diárias). No que respeita a transporte 

ferroviário o concelho é servido por quatro comboios inter cidades, seis regionais, dois inter-

regionais e cinco comboios de mercadorias.  

 
Mapa 6 – Acessibilidade Regional a Castelo Branco, em transporte privado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Planraia, 2004:26 
 
 
As ligações intra-regionais são muito mais débeis do que as inter-regionais, embora, na sua 

área de influência, a cidade de Castelo Branco mantenha um conjunto de carreiras diárias 

Interurbanas com todos os concelhos da sua área de influência até um raio de cerca de 

100km. As ligações intra-concelhias fazem-se, sobretudo, por via rodoviária. As carreiras 

intra-concelhias são muito importantes para os alunos em idade escolar que, a partir do 2º 

ciclo do ensino básico têm de se deslocar a Castelo Branco, Alcains ou S. Vicente da Beira 

e para as pessoas que vivem nas freguesias periféricas e rurais mas trabalham na cidade. 

Por outro lado a manutenção da população nas freguesias depende, também, da eficiência 
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destas ligações e da sua adequação às necessidades dos utentes. E é precisamente nesta 

questão que os problemas surgem, pois, apesar destas ligações serem de vital importância, 

a organização do serviço de transportes públicos colectivos rodoviários não reflecte 

preocupações de ligação dos aglomerados às respectivas sedes de freguesia, nem entre 

freguesias, mas apenas a ligação à sede de concelho. Relativamente a transportes urbanos 

os principais problemas prendem-se com a demora dos percursos, a reduzida frequência 

das carreiras, o incumprimento dos horários e ainda o facto de algumas zonas periféricas 

não serem servidas por qualquer carreira (Planraia, 2004:28-29). 

Por conseguinte, como causa e consequência, a regressão populacional e a debilidade 

destas ligações, têm levado ao predomínio do transporte privado sobre o colectivo, situação 

que por sua vez justifica uma menor procura e a fraca rendibilidade destes percursos, o que 

leva a uma diminuição da oferta de transportes públicos. Por outro lado, este facto levou a 

um aumento no fluxo de tráfego e a problemas de estacionamento, nomeadamente no 

centro da cidade, que já se encontram parcialmente resolvidos com a abertura do parque de 

estacionamento subterrâneo da Devesa.  

 
 
5.2 Dinâmica Demográfica do Território em análise 
 
5.2.1 Indicadores Demográficos 

A localização geográfica do distrito de Castelo Branco no centro interior do país colocou-o 

durante muito tempo numa situação de perifericidade no contexto nacional, o que significou 

uma relativa marginalização face às grandes opções de investimento tanto público como 

privado, com reflexos evidentes e significativos no seu dinamismo económico, social e 

demográfico. 

Não obstante, ao longo dos últimos anos, o distrito de Castelo Branco tem evidenciado um 

exemplar dinamismo económico e social e uma capacidade ímpar de contornar a sua 

situação no contexto nacional, observando-se mesmo a inversão progressiva de algumas 

tendências regressivas, como, por exemplo, a evolução demográfica, através de uma 

significativa melhoria na capacidade de atrair e fixar população. 

Esta evolução é fruto de um conjunto de factores atractivos, nomeadamente o reforço das 

acessibilidades, a presença de institutos universitários, a aposta na captação de 

investimentos e a existência de um leque diversificado de equipamentos e infra-estruturas, 

decisivos para tornar o Distrito mais atractivo e competitivo e que contribuíram para a 

criação de emprego.  

 
A análise da evolução da população no distrito de Castelo Branco durante a década 91-01 

evidencia os efeitos positivos decorrentes desta capacidade de fixação e atracção de 
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recursos humanos, embora a dinâmica de crescimento passado continue a reflectir-se de 

forma bastante acentuada nas estruturas demográficas da região. 

 
Quadro 1 – Evolução da População Residente entre 19 91 e 2001 

 
População Saldo 

 
1991 2001 Variação (%) Natural (%) Migratório (%) 

Distrito de Castelo Branco 214.843 208.063 -3,2 -5, 6 2,2 

Cova da Beira 93.097 93.579 0,5 -2,9 3,4 

Beira Interior Sul 81.015 78.123 -3,6 -6,9 3,3 

Pinhal Interior Sul 50.801 44.803 -11,8 -8,5 -3,2 

 Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001. 
 

 
Quadro 2 – Evolução da População Residente, por gru pos etários  

entre 1991 e 2001 (%) 
 

Grupos 
Etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Anos 1991 2001 ∆ 1991 2001 ∆ 1991 2001 ∆ 1991 2001 ∆ 
Distrito de 
Castelo 
Branco 

16,6 12,9 -24,4 13,9 12,5 -10,3 48,4 49,5 -1,1 21,5 25,1 13,2 

Cova da 
Beira 

18,1 13,9 -31,5 14,5 13,3 -16,0 49,4 51,5 -14,5 18,0 21,4 7,1 

Beira 
Interior 
Sul 

15,0 12,0 -23,0 12,8 11,7 -12,2 48,1 48,9 -2,1 24,0 27,5 10,2 

Pinhal 
Interior 
Sul 

15,5 12,1 -22,5 12,4 11,8 -7,8 46,5 45,1 4,6 25,6 31,0 19,2 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 
 
 

Podemos observar no Quadro 1 a existência de uma evolução bastante positiva no saldo 

migratório e, no Quadro 2, um reforço do escalão etário entre os 25 e os 64 anos5. Mas, por 

outro lado, observamos duas situações demograficamente menos favoráveis: i) a população 

idosa corresponde a cerca de um quarto da população total do distrito e está a ter um 

crescimento positivo; ii) os escalões etários mais jovens estão a diminuir o seu peso relativo 

e a observarem variações negativas carregadas, fruto em grande parte dos baixos índices 

de natalidade. 

A verdade é que, desde a segunda metade do século XX, este espaço territorial tem 

registado uma profunda desertificação humana e um envelhecimento populacional 

provocados por fortes movimentos migratórios para os grandes centros urbanos do litoral e 

para o estrangeiro, atingindo sobretudo a população mais jovem e em idade activa que 

                                                 
5 Estas alterações têm consequências positivas na medida em que permitem o reforço da população jovem e 
activa, indiciando um aumento da capacidade de regeneração populacional e uma melhor performance da 
variável crescimento natural, no futuro. 
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procurava mais oportunidades de emprego, qualificação e melhores condições de vida. 

Estes fenómenos não só põem em causa a capacidade de renovação de gerações, sendo 

evidente no crescente envelhecimento da população, mas têm reflexos na quantidade e 

qualidade dos recursos humanos disponível actualmente e que pode ser aferida utilizando 

como indicadores a estrutura etária da população residente e a estrutura de habilitações e 

qualificação da mão-de-obra do distrito. Em 2001 a população do Distrito, nos seus 11 

concelhos, totalizava 208.063 residentes concentrados nos principais núcleos urbanos do 

distrito (Castelo Branco, Covilhã e Fundão), traduzindo uma densidade populacional de 31,4 

hab./km26. Estes concelhos são os principais motores do processo de crescimento 

económico do distrito e do relativo dinamismo demográfico, sendo os dois primeiros, 

aqueles que concentram maior volume populacional e apresentam maior capacidade de 

atracção. 

 

No que diz respeito ao concelho de Castelo Branco, a dinâmica global de crescimento da 

população residente ao longo das últimas décadas é fundamentalmente caracterizada pela 

relativa estabilidade no efectivo populacional.  

A análise dos dados do Quadro 3 permite constatar uma perda populacional entre 1950 e 

1960 e, especialmente, entre 1960 e 1970, comportamento idêntico ao que se verificou no 

país, devido aos fortes movimentos emigratórios internos e internacionais que se registaram 

nestas décadas. A partir de 1970 verifica-se uma relativa estabilidade. Já a análise do último 

censo mostra um ganho populacional para o concelho de 2,6%.  

 
Quadro 3 – População Residente e Densidade Populaci onal no Concelho de Castelo 

Branco 
Anos População Residente 

 (Nº de habitantes) 
Densidade Populacional 
(Nº de habitantes/km 2) % 

1950 63.305 43,8 
1960 63.091 43,7 
1970 54.535 37,8 
1981 54.908 38,0 
1991 54.310 37,6 
2001 55.708 38,6 
2005 54.807 38,1 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2001 
 

 

Efectivamente, os 55708 habitantes residentes no concelho em 2001 traduzem um 

acréscimo, ainda que pouco significativo, em relação ao efectivo recenseado quer em 1981 

(1,5%), quer em 1991 (2,6%). Ainda assim, a reduzida expressão quantitativa deste 

                                                 
6 A densidade populacional do Distrito de Castelo Branco é bastante inferior à verificada quer para a Região 
Centro (83,28 hab./km2) quer para o País (110,93 hab./km2). 
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acréscimo não atenua a sua importância ao nível regional e mesmo nacional, uma vez que 

contraria, quer a tendência de despovoamento que tem incidido sobre a generalidade dos 

territórios não litorais do País, quer a trajectória regressiva regional, claramente 

desfavorável, uma vez que o distrito de Castelo Branco registou uma quebra de 33% na 

população entre 1961 e 2001 e a Beira Interior Sul (NUTS III em que o concelho de Castelo 

Branco se insere) teve uma perda de população entre 1991 e 2001 de 3,6% (Cf. Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Evolução da população residente (1991/20 01) 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 
 

 

Fazendo uma análise comparativa de alguns indicadores demográficos, verificamos que o 

ganho populacional de 2,6% se reflecte de maneira distinta nas várias classes etárias, tal 

como se pode constatar na Figura 1 e no Quadro 5.  

 

Figura 1 – Evolução da pirâmide etária da população  residente no 
concelho de Castelo Branco (1991/2001) 
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    Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 

 
 

A partir da leitura das pirâmides etárias correspondentes a 1991 e 2001, observamos que a 

evolução da estrutura etária da população residente no concelho de Castelo Branco foi 

fundamentalmente caracterizada pela intensificação do processo de envelhecimento 

demográfico, aprofundando a tendência já patente em décadas anteriores, verificando-se 

Concelho de Castelo 
Branco 

Beira Interior Sul Região Centro Indicador 

1991 2001 ∆ % 1991 2001 ∆ % 1991 2001 ∆ % 
HM 54.310 55.708 2,6 81.015 78.123 -3,6 1.721.650 1.782.178 3,5 
H 25.866 26.602 2,8 38.613 37.355 -3,3 826.810 856.627 3,6 População 

Residente 
M 28.444 29.106 2,3 42.402 40.768 -3,9 894.840 925.551 3,4 
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um claro decréscimo nos escalões mais jovens, sobretudo na faixa 0-14 anos, acréscimo 

acentuado na população idosa e acréscimo mais ligeiro na faixa etária 24-65 anos. 

Assim, o processo de envelhecimento pode ser descrito numa dupla dimensão que interessa 

aqui salientar (Cf. Quadro 5): 

• envelhecimento pelo topo, com o aumento da proporção relativa de idosos face ao total 

da população residente, agravada pelo seu crescimento efectivo (+17,8%); 

• envelhecimento pela base, através da retracção da proporção relativa de jovens face ao 

total da população residente, agravada ainda pelo seu decréscimo efectivo (-17,6%). 

 
Quadro 5 – Evolução da estrutura etária da populaçã o residente 

no concelho de Castelo Branco (1991/2001) 
 
 

Faixa Etária Nº de Habitantes 2001 % 
Variação entre 1991 e 2001 

∆ % 

0-14 7.369 13,2 -17,6 
15-24 7.066 12,7 -7,2 
25-64 28.863 51,9 6,1 

População 

Residente 
65 ou mais 12.308 22,2 17,8 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 
Este processo de duplo envelhecimento traduziu-se num forte agravamento da relação 

idosos-jovens, a qual passou de 117 idosos para 168 idosos por cada 100 jovens (Cf. 

Quadro 6). Para esta situação de envelhecimento da população contribuiu, também, a 

composição etária da população migrante que rumou ao concelho durante a década de 90, 

predominantemente constituída por indivíduos com idades consideradas relativamente 

elevadas, sendo os escalões etários superiores a 65 anos de idade responsáveis por mais 

de 1/3 do saldo calculado (Cf. Figura 2).  

Por outro lado, o acréscimo de 6,1% da população entre os 24-65 anos constitui um factor 

positivo uma vez que reflecte o aumento da população activa, indiciando um acréscimo do 

capital humano, força motora de desenvolvimento. Este dado indica que o concelho está a 

receber população migrante que aqui vem procurar melhores condições de vida e trabalho, 

com reflexos na taxa de actividade e principalmente no índice de rejuvenescimento da 

população activa (Cf. Quadro 6), ainda que seja de realçar a fraca expressão dos escalões 

etários mais jovens (até 29 anos de idade) no âmbito desta dinâmica, contribuindo para 

apenas 20% do saldo migratório do decénio de 90.  
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Quadro 6 – Índices-resumo 7 da estrutura etária da população 
residente no concelho de Castelo Branco (1991/2001)  

 

Índice-Resumo 1991 2001 

Índice de Envelhecimento Demográfico 117,6 168,0 

Índice de Dependência dos Jovens 25,6 20,5 

Índice de Dependência dos Idosos 30,2 34,4 

Índice de Dependência Total 55,8 54,9 

Taxa de actividade 64,2 64,5 

Índice de Rejuvenescimento da População 
Activa 99,3 118,4 

       Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 
 
 

Figura 2 – Estrutura etária do crescimento imigrató rio no concelho 
de Castelo Branco (1991/2001) 

11%

9%

20%

26%

34%

<15 anos 15 a 29 anos 30 a 44 anos 45 a 64 anos 65 e + anos  
                       Fonte: Estimativa da Equipa de Consultores. in Planraia, 2004:4 

 
O cruzamento destes dados com a informação recolhida pelo Instituto Nacional de 

Estatística sobre os locais de residência em 1995 e 1999 da população residente no 

concelho em 2001 permite avançar duas hipóteses complementares na explicação da 

estrutura das migrações que envolvem Castelo Branco (Quadro 7): 

• dado que as migrações internas apresentam uma relevância importante em ambos os 

sentidos, é plausível que a imigração abranja estratos etários mais envelhecidos e a 

emigração afecte sobretudo os mais jovens em idade activa; 

• muito embora as migrações dirigidas ao concelho sejam maioritariamente geradas no 

País (mais de 2/3 do total), parece verosímil que a imigração a partir do estrangeiro 

                                                 
7 Índice de envelhecimento demográfico (Pop65 e + anos / Pop0-14 anos * 100); Índice de dependência dos jovens 
(Pop0-14 anos / Pop15-64 anos * 100); Índice de dependência dos idosos (Pop65 e + anos / Pop15-64 anos * 100); Índice de 
dependência total ((Pop0-14 anos + Pop65 e + anos) / Pop15-64 anos * 100); Taxa de actividade(Pop15-64 anos / Poptotal * 
100); Índice de rejuvenescimento da população activa (Pop20-29 anos / Pop55-64 anos * 100). 
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(nomeadamente de França) represente um retorno de emigrantes em final de vida activa 

originários do concelho/ região. 

 

Tais resultados deixam antever um fraco peso dos factores puramente económicos na 

estrutura dos fluxos migratórios dirigidos ao concelho. 

 

Quadro 7 – População Residente no concelho de Caste lo Branco (2001) 
segundo as migrações (relativamente a 1995 e 1999) 

 
Imigrantes no concelho 

População 
residente 

(2001) 

População 
que não 

mudou de 
concelho 

Provenientes 
de outro 
concelho 

(A) 

Provenientes 
do 

estrangeiro 
Total 

Emigrante
s do 

concelho 
para outro 
concelho 

(B) 

Saldo das 
migrações 
internas 

(A-B) 

Ano de 
referência  

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. v.a. 
Residência 
em 1995 

49557 89,0 2724 71,6 1083 28,4 3807 100 2639 85 

Residência 
em 1999 

55708 
53842 96,7 949 71,2 383 28,8 1332 100 1102 -153 

Fonte: INE 
  
 

Em termos demográficos, importa ainda referir que no concelho, tal como no país, a década 

de 1991 a 2001 é caracterizada pelo considerável retardamento da idade de maternidade, 

assumindo relevância crescente os escalões etários entre os 25 e os 39 anos e perdendo 

expressão os compreendidos abaixo dos 24 anos, como podemos ver na Figura 3.  

 

Figura 3 – Evolução da repartição dos nados-vivos n o concelho de 
Castelo Branco segundo a idade da mãe (1991/2001) 
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              Fonte: INE 
 

 
Este facto teve repercussões em matéria de fecundidade e natalidade que também são 

penalizadoras para a recuperação de um saldo fisiológico positivo (Cf. Figura 4). Não 

obstante, uma apreciação mais detalhada sobre os mecanismos que determinaram tal 
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dinâmica de crescimento permite identificar como principal vulnerabilidade a existência de 

uma insuficiente capacidade endógena de reposição do efectivo populacional, facto que 

decorre do saldo fisiológico de -4,1% observado no período 1991/2001. 

 
Figura 4 – Evolução do saldo fisiológico no concelh o de Castelo Branco (1991/2001) 
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         Fonte: INE 
 
Como síntese, pode concluir-se que, neste contexto, a estabilidade do efectivo demográfico 

residente no concelho de Castelo Branco entre 1970 e 1990 e, sobretudo,  o ligeiro 

acréscimo da população residente entre os últimos momentos censitários, podem ser 

entendidos enquanto indicadores de uma capacidade local de fixação de população com 

algum dinamismo e atracção , embora esta dinâmica enfrente algumas limitações 

endógenas que se traduzem na incapacidade de reposição do efectivo demográfico com 

base exclusiva nos mecanismos de crescimento natural. Assim, a expressão que os fluxos 

migratórios vieram a exibir ao longo da última década é importante, muito embora a sua 

composição etária pareça minimizar o peso que os factores de natureza estritamente 

económica (ex. acesso a oportunidades de emprego) poderiam assumir na sua explicação 

e, concomitantemente, o carácter de migração de retorno assuma particular relevância. 

Finalmente é de referir que os mecanismos descritos estão na origem de uma acentuada 

degradação do equilíbrio inter-gerações da população residente no concelho de Castelo 

Branco, situação que coloca problemas de diversa natureza aos níveis económico e social, 

possuindo consequências importantes ao nível da respectiva sustentabilidade. 

 

5.2.2 Distribuição Espacial da População 

Neste ponto, importa referenciar as principais dinâmicas ocorridas ao longo da década de 

90, destacando quer os aspectos relacionados com a estrutura de povoamento, quer o 

conjunto de variáveis que mais vincadamente diferencia o espaço do município.  
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Tomando a freguesia como nível de análise, observa-se que das vinte e cinco freguesias 

que constituem o Concelho, uma é Predominantemente Urbana – a freguesia de Castelo 

Branco – duas são Medianamente Urbanas – Alcaíns e Cebolais de Cima e as restantes são 

freguesias Predominantemente Rurais (Santos e Nicolau, 2004:4). 

 

Mapa 7 – Freguesias do Concelho de Castelo Branco 

 
Freguesias do Concelho de Castelo Branco 

1 - Alcains 2  - Almaceda 
3 - Benquerenças 4 - Cafede 
5 - Castelo Branco 6 - Cebolais de Cima 
7 - Escalos de Baixo 8 - Escalos de Cima 
9 - Freixial do Campo 10 - Juncal do Campo 
11 - Lardosa 12 - Louriçal do Campo 
13 - Lousa 14 - Malpica do Teja 
15 - Mata 16 - Monforte da Beira 
17 - Ninho do Açor 18 - Póvoa de Rio de Moinhos 
19 - Retaxo 20 - Salgueiro do Campo 
21 - Santo André das Tojeiras 22 - São Vicente da Beira 
23 - Sarzedas 24 - Sobral do Campo 
25 - Tinhalhas                              Fonte: Santos e Nicolau, 2004:4 

 

Uma análise mais pormenorizada permite desde logo aferir dois aspectos-chave que 

caracterizam a estrutura e a dinâmica de repartição espacial da população residente no 

concelho (Cf. Quadro 8): 

(i) a existência de uma acentuada concentração populacional na cidade de Castelo 

Branco (54,7% do total em 2001), com tendência para o seu aumento; 

(ii) a perda de expressão em todos os restantes escalões de dimensão 

considerados, incluindo aqui o conjunto de aglomerados incluídos na segunda 

linha da hierarquia urbana (lugares com 1000 a 5000 habitantes). 
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Quadro 8 – Evolução da população residente no conce lho de 
Castelo Branco por escalões de dimensão dos lugares  

(1991/2001) 
 

1991 2001 
População residente População residente 

Escalão de dimensão 
(nº de habitantes) Nº de lugares 

v.a. % 
Nº de lugares 

v.a. % 

> 25000 1 26146 48,1 1 30449 54,7 

1000 a 5000 4 8258 15,2 3 7083 12,7 

500 a 999 12 8707 16,0 11 7789 14,0 

250 a 499 10 3660 6,7 9 3326 6,0 

100 a 249 18 2774 5,1 17 2533 4,5 

<100 65 3571 6,6 72 3011 5,4 

Isolados - 1194 2,2 - 1517 2,7 

Total 110 54310 100 113 55708 100 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 
 

Da análise dos dados podemos constatar que a generalidade das freguesias registou uma 

dinâmica negativa de crescimento populacional que, na maioria dos casos, se traduziu em 

perdas superiores a 10%. As freguesias de Sarzedas, Santo André das Tojeiras, 

Benquerenças e Monforte da Beira foram, no período em apreço, as mais penalizadas pelo 

citado processo de despovoamento, registando perdas superiores a 20% da respectiva 

população (-24%, -27%, -30%, -28%, respectivamente). Como contraponto, as freguesias de 

Castelo Branco, Alcains e Lardosa concentram a totalidade do crescimento registado 

durante os anos 90 com um crescimento de 16%, 9% e 17% respectivamente. Ainda assim, 

a freguesia-sede do concelho é, muito claramente, aquela que mais se destaca quer nos 

planos do crescimento relativo (+15,7%), quer do crescimento absoluto (+4236 habitantes). 

O mapeamento destas dinâmicas demográficas é claramente indicativo do já referido efeito 

estruturante do principal eixo rodoviário (A23) que cruza o território concelhio, como se 

depreende pela análise da Figura 5. 

Mapa 8 – Evolução da população residente no concelh o 
de Castelo Branco por freguesia (1991/2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

       Fonte: INE 
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A desagregação dos valores médios obtidos para a estrutura etária da população do 

concelho por classes de lugares (Cf. Quadro 16, Anexo IV) e por freguesias (Cf. Figura 5) é, 

por sua vez, largamente demonstrativa da grande amplitude dos contrastes internos.  

 
Figura 5 – População Residente no concelho de Caste lo Branco 

segundo os grupos etários (2001) 
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         Fonte: INE  
 

 

Tanto num caso como noutro, é perfeitamente visível o peso assumido pela cidade de 

Castelo Branco e, em menor escala, por Alcains face às restantes freguesias do concelho. 

Da análise dos dados referentes as pirâmides etárias, patente na Figura 5, verificamos que 

na grande maioria das freguesias regista-se um envelhecimento na base (resultante da 

elevada proporção de idosos) e no topo (resultante da diminuição em termos percentuais e 

absolutos dos estratos populacionais mais jovens) das pirâmides etárias, o que condiciona 

fortemente o rejuvenescimento populacional e as actividades económicas uma vez que a 

maioria da população já ultrapassou a idade activa. Este processo de despovoamento é, de 

resto, uma tendência que não poderá ser ignorada para efeitos de planeamento territorial 

num horizonte de médio/ longo prazo. 

 

Em síntese, pode concluir-se que a dimensão espacial da dinâmica de crescimento 

populacional no concelho de Castelo Branco ao longo da década 91-2001 é 
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fundamentalmente marcada pela concentração acrescida na sede de concelho e, de algum 

modo, no eixo formado pela A23, prosseguindo em simultâneo o processo de 

despovoamento do restante território. Este processo tem sido acompanhado por uma 

profunda desvitalização sócio-económica de extensas parcelas do espaço concelhio, 

constituindo o progressivo agravamento do processo de envelhecimento populacional a 

principal limitação à sua recuperação futura e uma fonte de preocupação acrescida no plano 

das políticas sociais (Planraia, 2004:14). 

 

5.3 Estrutura Económica do Território em análise 
 

5.3.1 Indicadores Económicos: PIB per capita e Pode r de Compra Concelhio 

Nas contas regionais apresentadas pelo INE para o período 1995-2001 onde se analisa a 

coesão regional ou de desenvolvimento económico comparado entre as regiões e 

centrando-se sobre os valores do PIB por habitante (ou per capita) e sobre a produtividade 

das regiões8, podemos encontrar um mapeamento dos índices de disparidade do PIB per 

capita das regiões NUTS III em relação à média nacional e aos valores médios do período 

(Cf. Mapas 9 e 10). 

No que diz respeito ao PIB per capita, a NUT da Beira Interior Sul (BIS) apresenta um índice 

superior a 75. Embora o PIB per capita da BIS seja inferior à média nacional, em especial 

quando comparada com Lisboa, Porto ou Algarve, no contexto da região a situação desta 

NUT pode ser considerada positiva. De facto, todas as NUT mais próximas da Beira Interior 

Sul - as regiões da Serra da Estrela, Pinhal Interior Sul, Beira Interior Norte, Cova da Beira e 

Alto Alentejo, apresentavam índices inferiores a 75% da média nacional.  No que diz 

respeito à produtividade do trabalho (Cf. Mapa 11), a Beira Interior Sul apresenta um índice 

em relação à média nacional, entre 75 e 100. Também aqui a região tem uma posição 

privilegiada tendo em conta os índices apresentados pelas NUT que lhe estão mais 

próximas (todas elas se encontram no escalão com índices inferiores a 75).  

 
 

                                                 
8 Os dois indicadores – PIB por habitante e produtividade - são duas medidas distintas, mas complementares, 
sobre a mesma realidade económica: no primeiro caso, o PIB gerado numa região é relacionado com a 
população residente nesse mesmo território económico; no caso da produtividade, com o emprego que lhe 
corresponde. 
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Mapa 9 – Índices de disparidade do PIB 
per capita   

(valores médios 1995-2001) 
 

 

Mapa 10 – Índices de disparidade da 
Produtividade  

(valores médios 1995-2001) 
 

 

Fonte: INE, Destaque Contas Regionais 1995-2001. Pp.3-4. 

 

 

Num estudo inovador realizado em 1998 onde se propõem, para os concelhos de Portugal 

continental, estimativas do PIB per capita, para o ano de 1994, na Região Centro: Aveiro, 

Coimbra, Águeda, Marinha Grande e Leiria superam a média nacional em termos de PIB per 

capita. Pedrógão Grande quase que atinge o mesmo valor, ultrapassando ligeiramente os 

99% daquele registo médio. Guarda e Castelo Branco ultrapassam igualmente os 90%. 

Curiosa é a posição de Viseu, que observa meramente 86 % do PIB per capita médio de 

Portugal. Refira-se que segundo as Contas Regionais, a Região Centro atingiu em 1994, em 

termos de PIB per capita, 84% da média nacional. No outro extremo da nossa tabela por 

concelhos, assinale-se que somente cinco municípios não conseguem atingir nem os 40% 

do PIB per capita nacional. Ainda assim, é patente neste indicador e na Região Centro, uma 

marcada assimetria litoral-interior. No interior regional salienta-se, para além dos centros 

urbanos onde o contributo dos serviços é relevante, a posição de relativo destaque de 

alguns concelhos, de muito pequena dimensão populacional, mas com vocação industrial, 

como Belmonte (79%) e Vila Velha de Rodão (75%). 
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Mapa 11 – PIB per capita nos concelhos da Região Centro 9 

 
Fonte: Ramos, 1998:41 
 

 

De forma a aprofundar a análise da dinâmica sócio-económica do concelho de Castelo 

Branco, recorreu-se neste trabalho ao Estudo do Poder de Compra Concelhio do INE, o qual 

permite comparar as diferentes unidades territoriais nacionais através da sua capacidade 

económica, medida através de um índice de poder de compra que pondera um conjunto 

alargado de indicadores económicos e sociais. Assim sendo, verifica-se que Castelo Branco 

regista valores bastante superiores em relação às macro-unidades espaciais de inserção 

(Beira Interior Sul e Região Centro), ao mesmo tempo que se posiciona de modo 

semelhante ao registado para o conjunto do País. Este facto atesta uma capacidade sócio-

económica bastante significativa, diferenciando-se substancialmente dos seus espaços 

territoriais de inserção. Para esta situação contribui de forma determinante a condição de 

capital de distrito que está agregada ao concelho de Castelo Branco, reforçada pela 

trajectória evolutiva em termos populacionais e de dinâmica económica e empresarial. 

Efectivamente, em termos de representatividade, o concelho de Castelo Branco contribui 

para cerca de 0,5% do total do poder de compra nacional e 3% da Região Centro, o que 

traduz um efeito de dimensão relativa que ganha particular relevo no contexto da sub-região 

da Beira Interior Sul (80%) (Cf. Quadro 17, Anexo IV). 

 

 

                                                 
9 Ramos, Pedro Nogueira. 1998. Estimativas do PIB per capita para os concelhos do continente português. in 
Revista Estatística. 3 Volume. Pp.29-50. 
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5.3.2 Estrutura empresarial 

O distrito de Castelo Branco tem vindo a registar ao longo dos últimos anos um processo de 

reestruturação produtiva do seu tecido empresarial, com o sector primário a regredir em 

oposição ao sector industrial e, sobretudo, ao terciário que tem um peso crescente na 

economia regional. Segundo Simões (1999), a estrutura empresarial do distrito de Castelo 

Branco é caracterizada por uma dinâmica positiva de um grupo de actividades de natureza 

diversa, cada vez mais especializadas e qualificadas, consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento da região, nomeadamente a agricultura, a pecuária e a silvicultura, a 

industria dos têxteis e do vestuário, as madeiras e o mobiliário, os produtos minerais 

metálicos e não metálicos, o comercio, a construção, os serviços financeiros e imobiliários e 

os serviços prestados às empresas. Por conseguinte, podemos afirmar que actualmente 

existe uma estrutura empresarial relativamente diversificada e consolidada com a presença 

de vários ramos de actividade. 

A análise dos dados relativos à estrutura empresarial do distrito entre 1994 e 2003 (Cf. 

Quadro 18, Anexo IV), ilustra as transformações ocorridas no tecido produtivo e em termos 

de composição sectorial há a salientar vários aspectos relevantes, nomeadamente: 

1. A perda de importância das actividades primárias, como já tivemos oportunidade de 

referir, as quais representavam em 2003, apenas 8% dos estabelecimentos 

existentes, sendo cada vez mais uma actividade residual no tecido produtivo do 

distrito, exceptuando algumas produções com potencial agro-transformador. Não 

obstante, observa-se que existe um esforço de qualificação e valorização de 

algumas produções tradicionais (ex. têxtil e agro-alimentar), através da crescente 

aposta na qualidade, na genuinidade, na especificidade, na conjugação da produção 

com a transformação e/ou o turismo, produzindo cada vez mais para nichos de 

mercado potenciadores da criação e apropriação de maior valor acrescentado por 

parte dos produtores. 

2. A estagnação do sector secundário, após um período de consolidação e de algum 

crescimento, reflexo do processo de reestruturação produtiva do tecido empresarial 

que tem caracterizado alguns segmentos de actividade, não obstante a existência de 

uma crescente diversificação e especialização em alguns clusters, sendo de 

assinalar: a) a modernização dos sectores mais tradicionais e com história no Distrito 

designadamente o sector têxtil e vestuário, bem como as actividades do agro-

alimentar (transformação de cereais, queijos, enchidos, etc.); b) o aparecimento e 

afirmação de outras actividades de transformação de produtos endógenos 

relacionados com a floresta, como sejam por exemplo, as diferentes indústrias da 

fileira da madeira – serração, tratamento, fabricação de imobiliário, madeira para 

construção, etc; ou as actividades ligadas à cortiça e à fabricação de pasta de papel 
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e de cartão; c) instalações de empresas em sectores sem tradição na região, na sua 

maioria de capitais estrangeiros ou induzidas pela instalação dessas empresas, as 

quais têm dinamizado uma crescente especialização do Distrito na fileira metálica 

(por exemplo, componentes automóveis, construções metálicas e serralharias) e no 

sub-sector das actividades do frio. 

3. O acentuado crescimento do sector da construção que tem beneficiado da forte 

expansão urbana que se tem verificado, sobretudo nos principais núcleos urbanos, 

assim como do reforço da rede de infra-estruturas e equipamentos. 

4. A terciarização da economia, com o aumento considerável do número de 

estabelecimentos quer nos serviços de apoio às empresas quer de natureza social 

(educação, saúde, acção social e outros serviços sociais, pessoais e colectivos) quer 

ainda no comércio, existindo uma oferta cada vez mais diversificada e qualificada, 

uma vez mais, sobretudo, nos centros urbanos. 

5. O desenvolvimento do sector do turismo nomeadamente com o reforço das unidades 

de alojamento e restauração. 

 

Quanto à dimensão dos estabelecimentos, podemos dizer que o tecido empresarial do 

Distrito é constituído predominantemente por unidades com menos de 10 trabalhadores que 

representam a maioria dos casos e acolhem cerca de 40% das pessoas ao serviço. Aqui é 

especialmente notória a proliferação de micro-unidades com 1 a 4 empregados ao serviço. 

Esta tendência é verificada em todos os sectores de actividade e não há diferenças entre os 

pólos urbanos e os territórios de baixa densidade. Assim, no período em análise 

constatamos que foram as micro e pequenas empresas que aumentaram em todos os 

concelhos e que foram os principais responsáveis pelo incremento no número de unidades 

económicas na região. De salientar a presença no Distrito de algumas unidades de grande 

dimensão que são responsáveis por um conjunto significativo de postos de trabalho (Cf. 

Quadro 19, Anexo IV). 

Em suma, a dinâmica económica e empresarial do distrito de Castelo Branco caracteriza-se 

por:  

a) Uma crescente terciarização da economia, com a oferta de serviços de apoio às 

empresas e às famílias cada vez mais especializados e qualificados; 

b) Uma tendência de especialização em alguns clusters industriais, como a fileira do frio 

e a fileira metálica; 

c) Uma aposta na qualificação e valorização dos sectores mais tradicionais, como as 

fileiras da madeira e o sector têxtil. 
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No contexto mais micro, o concelho de Castelo Branco, juntamente com o concelho da 

Covilhã, apresentam, como vimos anteriormente, características muito distintas face ao 

restante território, nomeadamente no que respeita às dinâmicas do tecido empresarial, do 

sistema de emprego e da utilização de infra-estruturas. 

O tecido empresarial do concelho de Castelo Branco era constituído, em 2000, por 5614 

unidades empresariais, das quais 80% correspondem a empresas em nome individual10. Em 

termos de evolução recente, registou-se um processo de crescimento que parece evidenciar 

um certo dinamismo da estrutura empresarial (+12% entre 1995 e 2000), impulsionada pela 

performance que caracterizou a economia portuguesa durante este período (Cf. Figura 12, 

Anexo IV).  

O volume global de emprego empresarial no concelho correspondia em 2000 a 

aproximadamente 12,5 milhares de trabalhadores, tendo em consideração as duas 

tipologias existentes em termos das unidades empresariais11 (Cf. Figura 13, Anexo IV). A 

este nível, as sociedades assumem um maior peso (7843 empregados) que o registado 

relativamente ao número de unidades empresariais. 

Deve notar-se que a evolução observada em matéria de criação de emprego no período em 

análise registou um aumento de 2%, sendo este influenciado unicamente pelo 

comportamento das empresas em nome individual (dado que as sociedades apresentaram 

uma variação de -2%). Esta situação parece evidenciar um esforço de racionalização da 

actividade produtiva por parte das sociedades12, facto que poderá também contribuir para a 

geração de novas iniciativas empresariais associadas à criação do próprio posto de trabalho 

por parte do empresário-trabalhador. 

 

Uma outra situação a merecer relevo é o facto de, face à sub-região Beira Interior Sul e 

relativamente ao número de unidades empresariais e ao emprego gerado, o volume de 

negócios de Castelo Branco assumir um peso mais significativo no total regional, o que 

evidencia a existência de diferenças ao nível da capacidade e da estrutura das empresas, 

que apontam para níveis de produtividade mais elevados na capital de distrito (Planraia, 

2004:4). Pode assim concluir-se que a maior robustez do tecido empresarial local no 

contexto sub-regional em que se insere não pode ser dissociado de um conjunto de factores 

de enquadramento que favorecem Castelo Branco, designadamente: 

                                                 
10 Refira-se que em termos da natureza jurídica as empresas localizadas no concelho de Castelo Branco 
assumem preferencialmente a nomenclatura de empresário em nome individual e de sociedade por quotas, 
sendo de mencionar o carácter residual que as sociedades anónimas assumem no seio da estrutura empresarial 
concelhia. 
11 Nos empresários em nome individual considerou-se a existência de um único posto de trabalho por unidade 

empresarial. 
12 Entre 1995 e 2000 a dimensão média das sociedades com sede no concelho diminuiu de 9 para 7 
trabalhadores ao serviço. 
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• a centralidade político-administrativa, enquanto capital de distrito, garante da presença 

de serviços públicos de nível superior; 

• o posicionamento face à rede rodoviária principal, enquanto nó de articulação inter-

regional, minimizando os factores de perificidade no contexto nacional; e 

• a política industrial do Município, enquanto factor de captação de investimento, através 

da criação de condições atractivas para a localização de empresas em parques 

industriais comercializados a preços simbólicos (Castelo Branco e, em menor escala, 

Alcains). 

Distinguindo a evolução entre empresas e estabelecimentos, verifica-se que estes últimos 

têm tido um aumento ligeiramente superior face às primeiras durante o período 1991-2000, 

situação que resulta da combinação de dois processos distintos: (i) expansão das empresas 

existentes no concelho através da abertura de novos estabelecimentos, (ii)  implantação de 

estabelecimentos no território concelhio por parte de empresas com sede localizada fora do 

concelho (Planraia, 2004:5). 

Relativamente ao emprego, as tendências são semelhantes às registadas ao nível das 

unidades empresariais, uma vez que se observa um aumento significativo do número de 

trabalhadores em Castelo Branco ao longo da última década (Figura 6). 

 
Figura 6 – Evolução do volume de emprego e estabele cimentos em 

Castelo Branco  (1991-2000) 
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Fonte: Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento. Gabinete de Estratégia e 
Planeamento/MTSS 

 

Do ponto de vista dimensional, a estrutura empresarial do município de Castelo Branco é 

marcada pela predominância de micro unidades empresariais (até 9 trabalhadores), facto 

que se acentuou ao longo da década em análise. Neste particular, deve salientar-se que as 

micro, pequenas e médias empresas (até 49 trabalhadores) têm constituído os principais 
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propulsores do processo de alargamento da base empresarial do concelhio. Em termos de 

criação de emprego é de salientar, além do peso assumido pelos estabelecimentos 

pertencentes a empresas até 20 trabalhadores, a dinâmica registada nos estabelecimentos 

referentes a empresas com mais de 1000 trabalhadores (Cf. Quadro 9 e 9b). De facto, 

apesar da preponderância das micro, pequenas e médias empresas relativamente ao 

volume global de estabelecimentos (90% do total concelhio), estas possuem um contributo 

menos significativo em matéria de geração de emprego, uma vez que apenas são 

responsáveis por cerca de metade do número total de postos de trabalho (Cf. Quadro 9 e 

9b). Verifica-se, assim, uma concentração muito significativa do emprego num número 

reduzido de estabelecimentos, materializado através da concentração de cerca de 40% do 

emprego concelhio em apenas 8% do volume global de estabelecimentos (integrados em 

empresas com mais de 100 trabalhadores). 

 
Quadro 9 – Repartição dos estabelecimentos e do emp rego segundo 

escalões de dimensão das empresas (1991-2000) 
 

1991 1995 2000 Escalão 
Dimensional 

(nº trabs.) Estab. Emprego Estab. Emprego Estab. Emprego 

1 a 4 833 1444 1055 1722 1392 2230 
5 a 9 288 1263 313 1398 432 1890 

10 a 19 137 1193 145 1077 198 1493 
20 a 49 98 1799 123 1698 130 1585 
50 a 99 44 1076 37 899 50 838 

100 a 199 17 528 35 816 26 1016 
200 a 399 17 1721 22 1337 39 1419 
400 a 499 6 772 9 965 6 469 
500 a 999 18 190 14 142 24 132 
1000 e + 55 1881 49 1773 76 2488 

Total 1513 11867 1802 11827 2373 13560 
Fonte: Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento. Gabinete de Estratégia e 

Planeamento/MTSS 
 

 
Quadro 9b – Repartição dos estabelecimentos e do em prego segundo 

escalões de dimensão das empresas (1991-2000) (%) 
 

1991 1995 2000 Escalão 
Dimensional 

(nº trabs.) Estab. Emprego Estab. Emprego Estab. Emprego 

1 a 4 55,06 12,17 58,55 14,56 58,66 16,45 
5 a 9 19,04 10,64 17,37 11,82 18,20 13,94 

10 a 19 9,06 10,05 8,05 9,11 8,34 11,01 
20 a 49 6,48 15,16 6,83 14,36 5,48 11,67 
50 a 99 2,91 9,07 2,05 7,60 2,11 6,28 

100 a 199 1,11 4,45 1,94 6,90 1,10 7,49 
200 a 399 1,11 14,50 1,22 11,30 1,64 10,46 
400 a 499 0,40 6,51 0,50 8,16 0,25 3,46 
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500 a 999 1,19 1,60 0,77 1,20 1,01 0,97 
1000 e + 3,64 15,85 2,72 14,99 3,20 18,35 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Dados do DEPP, Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSS 
 

Uma análise global permite vislumbrar a situação anteriormente mencionada, 

nomeadamente a menor dinâmica de geração de emprego face à criação de 

estabelecimentos. A criação de novas unidades empresariais e a racionalização das 

estruturas produtivas já existentes (particularmente incidente nas empresas de média e 

grande dimensão) parece evidenciar, por um lado, um processo de fortalecimento/ 

robustecimento da capacidade empresarial concelhia, mas por outro, também reflecte, 

nalguns casos, o contexto económico e politico que tem forçado alguns trabalhadores a 

tornarem-se empresários. 

 
A indústria transformadora, o comércio e, em menor escala, a construção civil assumem 

uma preponderância significativa na base económica local quer se considere o número de 

estabelecimentos, o volume de emprego gerado ou mesmo o volume de negócios das 

sociedades. Em termos quantitativos, estes sectores concentravam em 2000 cerca de 60% 

do volume global de estabelecimentos, 70% do emprego gerado e 90% do volume de 

negócios das sociedades (Quadro 20, Anexo IV). Não obstante, a importância de cada um 

dos sectores é distinta, variando em função do agregado que se considere, senão vejamos: 

a indústria assume particular realce em termos de emprego, destacando-se o comércio e 

serviços de reparação no número de estabelecimentos (o que se deve às características 

intrínsecas deste sector, tipicamente apoiado num tecido empresarial mais atomizado); no 

caso do comércio e serviços de reparação deve referenciar-se a importância detida pelo 

comércio por grosso, o que decorre quer da localização e posicionamento do concelho face 

às principais redes de acessibilidades, quer da própria estrutura de actividades localmente 

implantada (nomeadamente actividades industriais); já no que respeita à indústria 

transformadora, a sua expressão está fundamentalmente ligada à capacidade de geração 

de riqueza (aferida pelo volume de negócios das sociedades), sendo aquela extensível à 

capacidade de geração de emprego (ainda que em retracção, por via dos já mencionados 

processos de racionalização); adicionalmente, deve realçar-se o desenvolvimento 

patenteado pelas actividades ligadas aos sectores da construção e dos serviços 

(alojamento, restauração, serviços às empresas), as quais vêm assumindo um protagonismo 

crescente na base económica local que reflecte a sua dinâmica de conjunto; finalmente, a 

actividade agrícola é também marcada pela sua expressão relativa (nomeadamente em 

termos do número de estabelecimentos), por força das características rurais de grande parte 
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do concelho, embora apresente um peso cada vez mais reduzido ao nível da geração de 

emprego. 

 

Igualmente relevante para a presente análise é o conhecimento sobre a distribuição do 

capital financeiro na estrutura empresarial do concelho de Castelo Branco, uma vez que 

este permite determinar a origem do investimento e a sua importância. Neste domínio, a 

principal mutação ao longo do período 1991-2000 consiste no reforço do peso detido pelo 

capital social de origem nacional (embora fosse já maioritário na primeira data), trajectória 

que está aliada a uma diminuição proporcional do capital social de origem estrangeira e, 

igualmente, de natureza pública (Cf. Quadro 10). 

A situação descrita não traduz a importância numérica das empresas de origem estrangeira 

mas antes o peso que estas assumem no volume global de capital social declarado pelas 

empresas no concelho, o que é, essencialmente, uma função da respectiva dimensão13. 

Esta realidade é confirmada pelo conjunto de valores disponibilizados ao longo da década, 

através dos quais se constata que, em média, a quase totalidade das empresas tinham 

capital exclusivamente nacional (situação que se tem vindo a acentuar). 

 
Quadro 10 – Origem do volume total do capital socia l das 

empresas de Castelo Branco (1991-2000) 
 

 
Origem do Capital Social 
 

1991 1995 2000 

Capital Social Nacional 66% 70% 79% 
Capital Social Estrangeiro 28% 30% 21% 
Capital Social Público 6% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 

Fonte: Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento. Gabinete de Estratégia e 
Planeamento/MTSS 

 

Em síntese, pode concluir-se que a base económica do concelho de Castelo Branco 

atravessa actualmente um período de mudança em que se destaca uma crescente 

terciarização apoiada num sector industrial significativo e nas dinâmicas de consumo 

directas e indirectas que daí decorrem. O sector agrícola, por seu turno, apresenta uma 

trajectória regressiva, reflectindo também a intensificação do processo de despovoamento 

das áreas rurais do concelho.  

 

 

                                                 
13 Referimo-nos, muito em particular, a uma grande empresa industrial ligada ao ramo alimentar e a 
outra ligada às cablagens. 



Capítulo 5 – Dinâmica Territorial, Recursos Humanos  e Estrutura Económica 
 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

120 

5.3.3 Infra-estruturas de apoio à actividade económ ica14 

Os parques empresariais são uma aglomeração planeada de unidades industriais cuja 

instalação visa o desenvolvimento industrial. Estes parques deverão dispor de áreas de 

terreno necessárias para o desenvolvimento e expansão da actividade industrial, bem como 

oferecer infra-estruturas e serviços de apoio às empresas, de forma a beneficiar as 

empresas neles instaladas das suas sinergias potenciais. Por outro lado, o bom 

funcionamento de um parque empresarial deverá resultar da localização integrada de 

empresas industriais, de uma boa localização e fácil acessibilidade, da inserção adequada 

na rede de transportes públicos, da disponibilidade de infra-estruturas ambientais, 

equipamentos sociais e públicos, serviços e instituições de apoio à inovação e 

desenvolvimento e qualificação. Contudo, a análise das condições de localização 

empresarial em Portugal, em empreendimentos concebidos para o efeito, permite verificar 

que na maioria das situações se desvalorizaram alguns elos da cadeia de valor do negócio 

de concepção, implementação e gestão de Parques Empresariais (Planraia, 2004:13).  

Um estudo pedido pelo NERCAB em 2003 sobre a Qualificação, Promoção e Gestão de 

Parques Empresariais do Distrito de Castelo Branco dá conta desta problemática e 

equaciona soluções de gestão e desenvolvimento dos espaços de acolhimento empresarial 

para a região. Na realidade, o desenvolvimento verificado no concelho de Castelo Branco 

não se pode dissociar da existência destes espaços vocacionados para o acolhimento de 

unidades empresariais, industriais, de logística e armazenagem. A própria existência de 

espaços infra-estruturados, conjugada com a centralidade e acessibilidades existentes em 

Castelo Branco reforçam as capacidades locativas deste concelho, suportando a sua 

vantagem competitiva, em termos de atractividade e reforço da estrutura empresarial local. 

A ideia de criar uma Zona Industrial surgiu em 1973 quando a CMCB comprou e infra-

estruturou? cerca de 250 ha de terra nos limites do então perímetro urbano da cidade, 

processos que permitiram que em 1980 se começassem a instalar as primeiras empresas, 

que adquiriram lotes a preços inferiores aos do mercado. Na verdade, a oferta destes 

espaços foi sem dúvida um dos principais promotores da dinâmica que marcou a evolução 

da estrutura empresarial concelhia que, conjugada com o desenvolvimento das 

acessibilidades, permitiu quer a instalação de novas actividades, quer o desenvolvimento 

das já existentes. A lógica de desenvolvimento adoptado na Área de Localização 

Empresarial de Castelo Branco, pautou-se por uma polivalência em termos de atracção de 

unidades empresariais, constituída por pequenas, médias e grandes empresas industriais de 

actividade diversificada e inserida nos diferentes ramos da indústria transformadora, bem 

                                                 
14 Sobre este assunto ver Neves, António Oliveira das (Coord.). 2002. 
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como de outros ramos de actividade económica, tendo sempre em consideração as suas 

características e necessidades de infra-estruturas (Cf. Quadro 21, Anexo IV).  

Comportando actualmente perto 100 unidades empresariais em actividade, a Zona Industrial 

de Castelo Branco encontra-se em fase de expansão tendo sido já adquiridos pela autarquia 

122 Hectares de terreno suplementares, cujo processo de infra-estruturação se encontra em 

fase bastante avançada, e para os quais foi aprovado um Plano de Pormenor que inclui 

mais de 200 lotes de terreno para a instalação de empresas e serviços conexos (Cf. Figura 

7)15. Este facto permitirá consolidar as infra-estruturas já existentes e fomentar a 

atractividade territorial, possibilitando a instalação de mais empresas e viabilizando uma 

dinâmica sustentada de desenvolvimento económico do concelho. 

 

Figura 7 – Zona Industrial de Castelo Branco (Actua l Tamanho) 

 
 

 

5.3.4 Comércio internacional e dinâmica de investim ento 

O aprofundamento do processo de globalização, nomeadamente com o acréscimo do nível 

das trocas comerciais, recoloca a problemática da capacidade competitiva dos territórios 

também na inserção das suas empresas face a dinâmicas externas. De acordo com os 

dados analisados (Cf. Figura 8), o comércio internacional das empresas instaladas em 

Castelo Branco apresenta um peso significativo no respectivo volume de negócios, aí se 

destacando as importações, que representaram (em média e para os últimos quatro anos) 

perto de 10% do valor global do volume de negócios. As actividades exportadoras têm-se 

                                                 
15 Estão previstos instalarem-se nesta zona os seguintes equipamentos: parque de pesados, centro de 
incubação de empresas, plataforma logística e mercado abastecedor; para além disso, neste momento já estão 
cerca de 50 empresas em processo de instalação, que irão criar aproximadamente mais 500 postos de trabalho. 
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mantido estáveis, indiciando tratar-se de actividades já instaladas e consolidadas, 

eventualmente associadas a produções endógenas e às actividades industriais do concelho. 

Em termos sub-regionais, o tecido empresarial do concelho destaca-se não só pela sua 

dimensão como também pela sua maior internacionalização, representando perto de 90% 

do valor das importações e perto de 50 % do valor das exportações registadas na Beira 

Interior Sul.  

 
Figura 8 – Comércio Internacional declarado por soc iedades com 

sede em Castelo Branco (1000€) (1995-2001) 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 
 
A análise da dinâmica de investimento empresarial do concelho de Castelo Branco ir-se-á 

centrar no estudo das informações contidas nos Programas de Apoio ao Desenvolvimento 

Empresarial do QCA II (PEDIP II) e do QCA III (PRIME), fornecendo o panorama do número 

de projectos de investimento empresarial existentes entre 1994-1999 e 2000-2003. É 

apenas de salientar, em termos de contexto metodológico, que o PEDIP II era um programa 

de apoio à modernização empresarial centrado nas empresas industriais, não tendo sido 

possível obter informação desagregada para os outros sectores de actividade, uma vez que 

estes se encontravam cobertos por vários programas e iniciativas comunitárias, o que 

impede a obtenção de dados sistematizados. No QCA III, com o PRIME, esta situação foi 

alterada, uma vez que este programa centraliza a quase totalidade dos apoios à 

modernização empresarial de todos os sectores.  

No período de 1994 a 1999, o concelho de Castelo Branco mobilizou um volume total de 

investimento empresarial de 8,5 milhões de euros (o que equivale a um valor médio anual 

de investimento superior 1,4 milhões de euros). As tipologias de projectos mais relevantes 
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em termos de dimensão enquadraram-se nas Medidas 3.3 – Inovação e Internacionalização 

das Estruturas Empresariais e 3.10 – Projectos Transitados do QCA I16, sendo de mencionar 

também o peso auferido pela Medida 3.5 – Apoio a Pequenos Projectos de Modernização 

Empresarial. Entre 2000 e 2003, constata-se que o volume de investimento sofreu um 

acréscimo superior a 4,5 vezes o investimento mobilizado para o período de vigência do 

PEDIP II, situação que se deveu essencialmente aos investimentos vindos do PRIME 

(10.000 milhões de euros anuais). As tipologias de projectos com maior impacto em termos 

do volume global de investimento apoiado foram o SIME – Sistema de Incentivos à 

Modernização Empresarial, e em menor escala, o MAPE – Apoio a Projectos de Eficiência 

Energética, o SIPIE – Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais e o 

URBCOM – Projectos de Urbanismo Comercial. A distribuição sectorial enquadra-se na 

estrutura empresarial do concelho de Castelo Branco, em que a indústria transformadora 

assume claro protagonismo, sendo de salientar o peso assumido pela produção e 

distribuição de energia (muito relacionado com os projectos de eficiência energética, e como 

tal de suporte às restantes actividades produtivas), comércio, alojamento e restauração.  

 

5.3.5 Sistema de Emprego 17  

 

População Activa Empregada 

Segundo os dados do Recenseamento Geral da População de 2001, a população 

economicamente activa no distrito de Castelo Branco era de 87.560 habitantes, 93,8% dos 

quais estavam empregados, o que corresponde a uma taxa de actividade de 42, 1%, valor 

superior ao verificado em 1991, embora ligeiramente inferior ao da Região Centro ou mesmo 

ao de Portugal Continental. 

Em termos de população activa, a evolução registada no Concelho de Castelo Branco foi 

bastante relevante (13,2%), o que se traduziu numa taxa de actividade concelhia, em 2001, 

de aproximadamente 45,2%, superior à registada nas restantes unidades territoriais em 

comparação (Beira Interior Sul e Região Centro). Esta trajectória evolutiva parece derivar, 

principalmente, de duas situações complementares: por um lado, do aumento da população 

concelhia residente, com um peso significativo de migrações de população em idade activa, 

e, por outro, do incremento da taxa de actividade feminina, situação que, aliás, é comum a 

todo o território nacional. 

 

                                                 
16 Devido às grandes fragilidades e atrasos estruturais existentes, deu-se grande prioridade às necessidades 
básicas das populações: as acessibilidades e o saneamento básico (abastecimento de água e recolha e 
tratamento de esgotos). 
17 Sobre este assunto ver também Simões, Maria João (Coord.). 1999. Emprego e Formação no Arco Urbano do 
Centro. Castelo Branco: Nercab. 
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Quadro 11 – Evolução da população residente activa e inactiva (1991/2001) 

Fonte: INE 
 

No que se refere à repartição da taxa de actividade por sexos, em 2001, existe uma clara 

assimetria, sendo a taxa de actividade masculina (49,4%) superior à feminina (35,3%), não 

obstante esta última ter vindo a aumentar nos últimos anos, o que reflecte a crescente 

participação das mulheres no mercado de trabalho. A reduzida taxa de actividade feminina 

indicia a existência de uma potencial força de trabalho que pode constituir uma mais valia 

para o desenvolvimento e consolidação de algumas actividades, nomeadamente terciárias, 

como o comércio e o apoio aos idosos e jovens. 

 

Quadro 12 – Taxa de Actividade - 1991 e 2001 (%) 

1991 2001  

HM H M HM H M 

Continente 44,9 54,4 36,0 48,4 54,9 42,3 

Região Centro 41,6 52,3 31,6 45,5 52,9 38,6 

Distrito 37,8 47,9 28,4 42,1 49,4 35,3 

Pinhal Interior Sul  34,9 47,9 22,6 37,4 47,3 28,1 

Beira Interior Sul 36,5 46,7 27,2 41,4 48,5 34,9 

Cova da Beira 40,3 48,9 32,3 44,4 50,7 38,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 

 

Em termos de população activa verifica-se que apresenta uma taxa de emprego 

ligeiramente mais elevada no concelho face à sub-região da Beira Interior Sul (94,6% e 

94%, respectivamente) e, por conseguinte, um menor peso dos indivíduos desempregados. 

A distribuição desta população mostra que os trabalhadores por conta de outrem assumem 

o maior protagonismo (76,9%). Evolutivamente, entre 1991 e 2001 salienta-se o aumento 

registado do número de empregadores e de trabalhadores por conta de outrem (Cf. Quadro 

Concelho Castelo 
Branco 

Beira Interior Sul Região Centro Indicador 

1991 2001 ∆ % 1991 2001 ∆ % 1991 2001 ∆ % 
HM 22.252 25.191 13,2 29.539 32.371 9,6 712.893 805.636 13,0 
H 13.101 13.698 4,6 18.024 18.128 0,6 426.926 449.646 5,3 

População 
com 

Actividade 
Económica 

M 9.151 11.493 25,6 11.515 14.243 23,7 285.967 355.990 24,5 

HM 32.058 30.517 -4,8 51.476 45.752 -11,1 1.008.757 976.542 -3,2 
H 12.765 12.904 1,1 20.589 19.227 -6,6 399.884 406.981 1,8 População 

Inactiva 
M 19.293 17.613 -8,7 30.887 26.525 -14,1 608.873 569.561 -6,5 

HM 41,0 45,2 10,4 36,5 41,4 13,6 41,4 45,1 9,2 
H 50,6 51,5 1,7 46,7 48,5 4,0 51,6 52,5 1,7 

Taxa de 
Actividade 

(%) M 32,2 39,5 22,7 27,2 34,9 28,6 32,0 38,5 20,4 
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13). Por outras palavras, do ponto de vista da situação face ao trabalho, constata-se que os 

trabalhadores da estrutura empresarial do concelho de Castelo Branco são maioritariamente 

trabalhadores por conta de outrem (mais de 90% do total), situação que se manteve desde o 

início da década de 90. 

 

Quadro 13 – Decomposição da população activa por si tuação face ao emprego e na 
profissão (1991/2001) 

 
Castelo Branco Beira Interior Sul 

Variável  1991 2001 % 2001 ∆ % 1991 2001 %2001 ∆ % 
População Activa - Total Geral 22.251 25191 100 13,2 29.538 32.371 100 9,6 

Total 21.175 23820 94,6 12,5 27.932 30.440 94,0 9,0 
Empregador 1.281 2358 9,4 84,1 1696 3.255 10,1 91,9 
Trabalhador por 
Conta Própria 

2.994 1590 6,3 -46,9 4412 2.378 7,3 -46,1 

Trabalhador Fam. 
não Remunerado 273 187 0,7 -31,5 421 293 0,9 -30,4 

Trabalhador por 
Conta de Outrém 

16.203 19384 76,9 19,6 20.829 24.159 74,6 16,0 

Membro Activo de 
Cooperativa 

18 4 0,0 -77,8 27 6 0,0 -77,8 

População 
Empregada 

Outra Situação 406 297 1,2 -26,8 547 349 1,1 -36,2 
Total 1.076 1.371 5,4 27,4 1.606 1.931 6,0 20,2 
Procura 1º Emprego 373 322 1,3 -13,7 564 422 1,3 -25,2 

População 
Desempre- 

gada Procura Novo 
Emprego 

703 1.049 4,2 49,2 1.042 1.509 4,7 44,8 

Fonte: INE 
 

 

 
A evolução da distribuição da população empregada por sectores de actividade durante a 

década de 90 reflecte as características do tecido produtivo, já analisado no ponto anterior, 

observando-se que o sector terciário (comércio, serviços às empresas e serviços sociais) é, 

de forma cada vez mais acentuada, responsável por um maior volume de emprego no 

concelho de Castelo Branco (superior ao registado na Beira Interior Sul) e no distrito. É 

ainda de realçar o significado do sector secundário e o seu pequeno crescimento ao longo 

do decénio de 1990, bem como o comportamento regressivo verificado no sector primário e 

que é comum a ambos os espaços territoriais em análise, não obstante a manutenção de 

uma visibilidade com significado no conjunto da população activa da Beira Interior Sul (Cf. 

Figura 10).  
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Figura 9 – Evolução da população empregada, por sec tor de actividade económica 
 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001. 

 
 

Numa perspectiva mais sectorial, constata-se que a população empregada apresenta uma 

estrutura relativamente semelhante à patenteada pelo mercado de emprego local, ainda 

que, pela natureza da fonte estatística que aqui utilizamos (Recenseamentos da População), 

seja evidenciado o peso detido pelas actividades ligadas à Administração Pública (ex. 

educação, saúde) (cf. Quadro 22, Anexo IV).  

 

Quadro 14 – Decomposição da população activa empreg ada por sector 
 1991- 2001 

Concelho Castelo Branco Beira Interior Sul 
Sector 1991 2001 % 2001 Var. % 1991 2001 % 2001 Var. % 

População Activa 
Empregada 21.175 23.820 100,0% 12,5% 27.932 30.440 100,0% 9,0% 

Sector Primário 2.016 1.258 5,3% -37,6% 4.258 2.796 9,2% -34,3% 

Sector Secundário 7.567 7.956 33,4% 5,1% 9.351 9.638 31,7% 3,1% 

Sector Terciário 11.592 14.606 61,3% 26,0% 14.323 18.006 59,2% 25,7% 
  Serviços de Natureza 
Social 5.365 7.908 33,2% 47,4% 6.566 9.771 32,1% 48,8% 
  Serviços Relacionados 
com Actividade 
Económica 6.227 6.698 28,1% 7,6% 7.757 8.235 27,1% 6,2% 

Fonte: INE 
 
 

Um elemento de destaque a reter diz respeito aos movimentos pendulares. Na análise que 

fizemos podemos constatar que a população activa residente no cocnelho trabalha 

maioritariamente no concelho (menos de 10% trabalha fora do cocnelho). Por outro lado, as 

saídas existentes são colmatadas com a entrada de activos de outros concelhos vizinhos. 
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Já a análise da distribuição do pessoal ao serviço por grupos etários reflecte os níveis de 

envelhecimento da população residente e o baixo peso que os jovens têm no Distrito de 

Castelo Branco, observando-se entre 1994 e 2003 um aumento do número de trabalhadores 

com mais idade e uma diminuição do escalão etário até aos 25 anos. Esta situação indicia a 

necessidade que algumas empresas vão sentir de a curto/médio prazo renovarem o seu 

pessoal (Quadro 23, Anexo IV). Ao nível concelhio, em 2001, verificava-se que metade da 

população activa concelhia tinha idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos, sendo de 

realçar o peso evidenciado pelos grupos etários mais jovens, nomeadamente entre os 25 e 

os 34 anos, pelo que se pode considerar a população activa concelhia como não 

envelhecida (Cf. Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Decomposição da população activa (empre gada e desempregada) 
em sentido lato, por grupos etários (2001) 

 
Castelo Branco Beira Interior Sul  

Escalões Etários 2001 % 2001 % 
População com actividade económica 25.191 100 32.371 100 

15-24 anos 2.687 10,7 3.531 10,9 
25-34 anos 6.606 26,2 8.179 25,3 
35-44 anos 6.929 27,5 8.595 26,6 
45-54 anos 5.640 22,4 7.144 22,1 
55-64 anos 2.795 11,1 3.886 12,0 

+ de 65 anos 534 2,1 1.036 3,2 
           Fonte: INE 
 
 

 

Assim, a população empregada do concelho de Castelo Branco apresenta uma estrutura 

etária relativamente jovem, na qual os grupos etários mais jovens (20 a 40 anos de idade) 

representam 60% emprego local. Deve realçar-se que, face às regiões de inserção territorial 

consideradas, esta estrutura é relativamente semelhante, apesar da Beira Interior Sul 

apresentar maiores índices de envelhecimento. Em termos evolutivos, importa destacar o 

decréscimo verificado nos escalões mais jovens, por contraponto ao crescimento dos 

escalões mais idosos. Esta situação global parece evidenciar uma lógica de emprego 

concelhio bipartida, cruzando a experiência com a juventude (Cf. Figura 11). 
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Figura 10 – Evolução do emprego (TCO) por grupos et ários em 
Castelo Branco (1991-2000) 

 

 
Fonte: Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento. Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSS 

 
 
População Activa Desempregada e População Inactiva 
 
Em termos de análise global do desemprego, verifica-se que este sofreu um ligeiro aumento 

entre os dois momentos censitários, apresentando o concelho de Castelo Branco uma taxa 

de desemprego ligeiramente inferior à Beira Interior Sul, cabendo aqui destacar que a taxa 

de desemprego feminina assume um peso relativamente superior. É ainda de salientar que 

a grande maioria dos desempregados estão à procura de novo emprego, representando a 

procura de primeiro emprego menos de ¼ da população desempregada concelhia. Em 

termos de desagregação geográfica, a estrutura é relativamente semelhante nos vários 

espaços territoriais em análise, sendo de destacar, em Castelo Branco, quer o peso dos 

desempregados de longa duração (com cerca de 1/4 do total de desempregados) quer dos 

indivíduos que não fizeram qualquer tipo de diligências para arranjar emprego (20%) (Cf. 

Quadro 24, Anexo IV). Analisando a população activa desempregada segundo o principal 

meio de subsistência, podemos verificar que este continua a passar primeiramente pelo 

apoio familiar e pelo subsídio de desemprego, sendo esta última via aquela que apresentou 

uma maior taxa de crescimento ao longo do período em análise (Quadro 25, Anexo IV). Em 

termos de decomposição da população inactiva, verifica-se que cerca de 40% corresponde 

a população estudantil (se assumirmos também como estudantes a população com menos 

de 12 e de 15 anos, para 1991 e 2001, respectivamente). Por outro lado, a população 

reformada assume uma dimensão ainda mais significativa, quase correspondente a metade 

do valor global concelhio e regional da população inactiva, o que reflecte o respectivo 
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processo de envelhecimento demográfico. É ainda de relevar o peso que as domésticas 

ainda assumem na população inactiva, apesar da trajectória regressiva evidenciada. No que 

se refere às tipologias de pensionistas, verifica-se que as classes predominantes em 

Castelo Branco e na Beira Interior Sul são, nomeadamente, as pensões por velhice e, com 

menor peso, as pensões de sobrevivência (Cf. Quadro 26, Anexo IV). 

 

5.4 Principais Conclusões 18 
 
Após termos concluído a análise das características de inserção territorial, demográfica e 

económica do concelho de Castelo Branco no quadro da sua envolvente regional, importa 

agora avaliar o modo como essas características potenciam e/ou condicionam o respectivo 

processo de desenvolvimento.  

Tendo em conta os três tópicos principais definidos no início do capítulo podemos concluir o 

seguinte:  

 

(i) Posicionamento territorial  

O concelho de Castelo Branco localiza-se numa região do território nacional entre um 

litoral saturado e polarizado e uma “fronteira” espanhola que sofre de problemas 

económicos e sócio-demográficos idênticos, como por exemplo a fraca qualificação dos 

recursos humanos (sejam empregadores ou empregados), o envelhecimento da 

população e a desertificação do território). Contudo, há a possibilidade do território 

concelhio, assim como da sub-região e até toda a região centro virem a beneficiar da 

sua centralidade geográfica – até agora muito mais potencial do que efectiva -, no 

triângulo Lisboa-Porto-Madrid. Para que esta centralidade se concretize, é necessário 

que se continue a investir nas acessibilidades tanto rodoviárias como ferroviárias ao 

nível inter-regional e intra concelhio, designadamente…. Para além das acessibilidades, 

um outro factor de extrema relevância é o reforço do sistema urbano em que o concelho 

se insere garantindo que este se torna um pólo agregador e dinamizador, sem contudo 

pôr em risco a sustentabilidade e coesão social, económica e territorial. Assim, i) a 

localização geográfica central no contexto geográfico nacional, raiano e ibérico do 

concelho de Castelo Branco, ii) as acessibilidades que já existem neste momento e que 

podem vir a ser reforçadas (ex. ligação a Espanha), iii) bem como o sistema urbano em 

que o concelho se insere, constituem por si só ou em conjunto vantagens estratégicas 

que devem ser aproveitadas e potenciadas no quadro das opções de desenvolvimento 

territorial futuras.  

                                                 
18 Resultado da análise dos dados e informações recolhidas na bibliografia, fontes documentais e 
estatísticas, mas também da análise das 27 entrevistas efectuadas a diversos actores sociais 
presentes no território em análise. 
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Neste contexto, devem ser ainda tidos em contas os riscos inerentes a esta aposta, 

nomeadamente: 

 a) melhores acessibilidades e transportes dão acesso a mercados mais vastos e 

expressivos, ao mesmo tempo que abrem portas em temos de investimentos e 

competitividade, para além de facilitarem os fluxos de matérias primas, capitais e 

pessoas; contudo, também podem contribuir para a ocorrência de processos 

desfavoráveis, uma vez que a melhoria das acessibilidades relativamente a territórios 

mais dinâmicos pode, por exemplo, acentuar as saídas da população ou facilitar a 

concentração desta em redor dos eixos rodoviários em detrimento do restante território. 

Há assim que garantir, em primeiro lugar, condições para que os investimentos se 

realizem de forma a criar condições para que o território atraia e fixe população de um 

modo equilibrado; por outro lado, há que garantir uma coesão territorial e inverter a 

tendência de despovoamento das áreas rurais assegurando que as populações, 

independentemente do local onde vivem, têm acesso aos mesmos serviços. 

b) com o aumento do número de habitações e edifícios, bem como com a concentração 

da população na área urbana de Castelo Branco e no Arco Urbano do Centro Interior, há 

riscos que devem ser combatidos nomeadamente os relacionados com a exclusão social 

e a degradação do ambiente urbano, bem como o despovoamento do território rural e a 

competitividade inter concelhia - assim, os espaços urbanos devem adequar-se à 

procura e exigências da população residente, promovendo  o trabalho em rede e em 

parceria; para os espaços rurais é desejável uma dispersão da população pelo território 

ao mesmo tempo que se garante acesso a serviços essenciais, promovendo a 

descentralização e estimulando o fluxo de actividades, pessoas e instituições entre 

centros urbanos e áreas rurais). 

 

(ii) Base económica local 

No domínio económico, a posição do concelho de Castelo Branco reveste-se de 

algumas particularidades no contexto regional em que se insere, apresentando 

características mais favoráveis, como evidencia o facto de ser capaz de atrair novas 

empresas de sectores sem tradição na região, a sua maioria de capitais estrangeiros, e, 

também, o facto de ter sido capaz de reestruturar e modernizar alguns sectores mais 

tradicionais. Esta situação reflecte-se no crescimento da estrutura empresarial, não só 

em termos quantitativos, como também qualitativamente, registando-se uma tendência 

para a diversificação e a qualificação geral das actividades económicas. 

Para além dos aspectos positivos já referidos, há também que realçar, em primeiro lugar, 

a posição favorável que o concelho apresenta no que diz respeito ao PIB per capita e ao 

índice de poder de compra relativamente ao contexto envolvente e face à média 
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nacional, o que só demonstra a evolução positiva que tem vindo a ocorrem em termos 

económicos e o facto do concelho ter vindo a atrair nos últimos anos mais empresas. Em 

segundo lugar, sobressai a diversidade da base produtiva: por um lado com a existência 

de um tecido produtivo com tradição e caracterizado por um saber-fazer adquirido ao 

longo de gerações (ex. têxtil e lanifícios) e, por outro lado, a emergência de novos 

sectores produtivos (ex. indústria do frio) que poderão vir a assumir um papel relevante 

na dinâmica de inovação do tecido produtivo. Em terceiro lugar, o concelho e a região 

envolvente estão dotados de um conjunto de infra-estruturas de qualidade (ex. ligações 

rodo e ferroviárias; parque industrial moderno e em expansão) que fornecem um bom 

apoio à fixação de empresas. Em quarto lugar, o município de Castelo Branco, através 

das suas associações empresariais e autarquia, oferece um conjunto de incentivos (ex. 

tecido empresarial organizado, activo e reivindicativo; apoios financeiros para instalação 

de empresas) com vista à fixação, inovação e aumento da competitividade das 

empresas.  

Mas economicamente o concelho apresenta também algumas debilidades e fraquezas, 

designadamente: a) existência de um tecido económico que na generalidade é pouco 

dinâmico, inovador, competitivo e com fraca capacidade de internacionalização e estas 

características fazem com que esteja numa situação de fragilidade face à concorrência a 

que está submetido; b) Se por um lado o predomínio de actividades de micro e pequena 

dimensão, muitas de carácter familiar, faz com estas estejam pouco sensíveis para a 

aposta nos factores chave de competitividade (p.e. formação profissional, inovação, 

marketing e design), é esta estrutura produtiva que pode vir a constituir uma vantagem 

na criação de parcerias e redes de empresas visando adquirir capacidade competitiva de 

diversas actividades económicas e do próprio território, criando cadeias de valor capazes 

de captar novos mercados; c) a existência de bacias de emprego de reduzida dimensão, 

apesar de uma evolução positiva; d) a ausência de uma rede local e regional de I&D. 

 

(iii) Situação sócio-demográfica 

Começando pelas características mais desfavoráveis ao desenvolvimento sustentável do 

concelho de Castelo Branco e da região envolvente, a tendência de envelhecimento da 

população é de facto preocupante pelas importantes repercussões económicas e sociais 

que tem. De facto, a inversão desta tendência é essencial para a manutenção e 

crescimento da população residente, para o reforço na fixação de actividades 

económicas, na preservação dos estabelecimentos de ensino, na conservação da massa 

criativa e na diminuição do esforço com encargos sociais destinados à população idosa. 

Por outro lado, tem-se assistido a um êxodo rural da população das freguesias mais 

rurais e dos concelhos menos dinâmicos para as freguesias mais urbanas. Esta situação 
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não é aconselhável, pondo em risco não apenas os recursos naturais mas também a 

coesão social, acentuando as diferenças a nível social, económico e cultural. 

Finalmente, tem-se também assistido à migração de jovens qualificados para fora do 

concelho e até da região porque a oferta de emprego da estrutura produtiva local não se 

ajusta às características e aos níveis da sua formação. 

Não obstante este contexto, o município tem tido capacidade para atrair e fixar 

população, situação visível no saldo migratório positivo registado na década de 1990. 

Em especial, assistiu-se a um reforço da população jovem, em idade activa e com 

qualificação e habilitações elevadas, o que pode vir a trazer, no curto/médio prazo 

vantagens quer para o mercado de trabalho, com o reforço da mão-de-obra disponível 

(acrescendo que é mais qualificada), quer para a performance demográfica. 

Como estratégia para o futuro desenvolvimento do concelho, a dinâmica demográfica de 

crescimento dos activos jovens e qualificados é um factor bastante positivo e importa 

que se mantenha. Para isso é necessário continuar a investir em termos económicos e 

sociais, assim como criar incentivos para que a população jovem venha e permaneça no 

território (ex. manutenção e crescimento da oferta de emprego, promoção de emprego 

qualificado, investimento e incentivos ao ensino e à formação, apoio ao 

empreendedorismo, etc.). Por outro lado a existência de uma população idosa não é só 

por si um factor negativo pois a presença desta população tem as suas vantagens como, 

por exemplo, no reforço da necessidade de se investir em equipamentos de apoio social 

aos idosos, melhorando não só a sua situação mas também contribuindo para a criação 

de mais emprego, sendo que esses investimentos deve ser realizados nas zonas mais 

rurais de modo a permitir a valorização do território e deve ser acompanhado de outras 

infra-estruturas, por exemplo, sociais e rodoviárias que permitam a sustentabilidade e 

reforce as vantagens desses territórios. 

F  g   4  2    E s   u  u  a  U  b a n a  d o  C o n c e  h o  d e  C a s  e  o  B  a n c o       N ó   d a  A E A u  o  E    a d   
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6.1 Capital Humano e Infra-Estruturas Colectivas de  Ensino e Formação 
 

O capital humano é por natureza individual mas os contextos que contribuem para a 

sua criação, manutenção e desenvolvimento são bastante importantes. Para além das 

aprendizagens relevantes que ocorrem em ambientes informais como, por exemplo, 

em redes de amigos, no ambiente familiar e no contacto com as comunidades, a 

educação formal, a diferentes níveis (educação pré-primária, escolaridade obrigatória, 

educação secundária ou profissional, educação superior, educação de adultos, etc.), 

constitui sem dúvida a principal fonte de capital humano. Outras fontes relevantes de 

capital humano são a formação informal no contexto da empresa e a formação no 

mercado de trabalho; também a experiência adquirida ao longo da vida profissional, 

em diferentes tipos de organizações e contextos laborais pode ser uma das mais 

fortes influências na criação de capital humano.  

Enfim, muitos dos factores que influenciam e condicionam o stock de capital humano 

relacionam-se com a estrutura educativa e produtiva de cada país, por isso vamos 

agora centrar-nos num aspecto importante no estudo do capital humano que consiste 

na análise das infra-estruturas colectivas de educação/formação. 

Note-se que os equipamentos colectivos, com realce para as instituições de ensino, 

funcionam como factores que afectam a competitividade e o desenvolvimento regional, 

não só por via da geração de capital humano, mas também por outras razões. 

Efectivamente, a disponibilidade de equipamentos colectivos de qualidade elevada 

pode influenciar decisões relativas aos locais de investimento e de criação de 

empresas, particularmente quando os interessados têm uma ampla margem de 

manobra em relação a onde moram e trabalham e podem, por isso, tomar em 

consideração as preferências pessoais e os interesses da família. Por exemplo, cada 

vez mais, a presença de boas escolas representa um factor relevante para a escolha 

de onde morar; ao mesmo tempo, a existência de instituições de cuidados pré-

escolares é um elemento chave para que as mulheres com crianças ainda pequenas 

possam prosseguir as suas carreiras profissionais e, por consequência, este factor é 

parcialmente responsável pelas taxas de emprego feminino em certas zonas e pela 

fixação das populações. Para alguns, a existência de cuidados de saúde, por exemplo, 

pode determinar se eles viverão a sua reforma no mesmo lugar onde costumavam 

viver ou se deverão mudar-se para outro lugar. Ao mesmo tempo, equipamentos de 

saúde de boa qualidade são igualmente essenciais nas regiões turísticas e que 

querem atrair um número cada vez maior de pessoas, cuja escolha do local de férias é 

influenciada pelo tipo de cuidados disponíveis (ex. reformados que tiram férias mais 

prolongadas ou mais frequentes).  
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Nesta parte do trabalho vamos caracterizar a situação do concelho relativamente aos 

equipamentos de ensino e formação profissional. Com base na informação disponível, 

para além do simples inventário e localização dos equipamentos existentes procura-se 

conhecer o perfil global da oferta formativa (rede pública e privada dos sistemas de 

ensino e formação profissional) existente actualmente e fazer uma síntese crítica que 

permita obter uma imagem geral da posição do concelho e definir os objectivos e a 

evolução futura neste âmbito1.   

A oferta de ensino e formação no distrito de Castelo Branco é bastante diversificada, 

incluindo um considerável número de cursos, quer na formação inserida no sistema 

escolar, quer na formação inserida no mercado de trabalho. Ao nível do sistema 

escolar, a cobertura dos estabelecimentos de ensino público e privado é boa em todos 

os concelhos do distrito, sendo possível encontrar estabelecimentos de ensino que 

cobrem os quatro níveis do sistema educativo nacional – pré-escolar, ensino básico 

obrigatório, ensino secundário e ensino superior (universitário e politécnico) sendo que 

este último nível está instalado nas maiores cidades da região, nomeadamente, 

Castelo Branco, Covilhã e também o Fundão, existindo ainda um pólo do IPCB na 

cidade de Idanha-a-Nova (Cf. Quadro 17, anexo V). 

A análise dos Quadros 1 e 1A permite desde logo concluir da existência de um leque 

muito alargado de cursos ministrados em 2006 no Distrito (357), em que predominam 

largamente os cursos integrados no sistema de formação profissional (71,7%), em 

particular os promovidos por entidades privadas (48,5% do total). Trata-se de uma 

oferta muito centralizada nos concelhos da Covilhã e de Castelo Branco (74,5%), 

repartida entre os cursos de curta duração e longa duração e as modalidades inicial e 

contínua, ainda que haja um destaque da formação de curta duração no conjunto dos 

cursos oferecidos. Esta situação sugere uma aposta significativa destas entidades na 

formação de activos empregados (mais de 75% da oferta de formação profissional tem 

este perfil).  

Quanto ao sistema de ensino, com 28,3% dos cursos, o destaque vai para o ensino 

superior, com 65 cursos oferecidos. O facto de os cursos oferecidos pelo sistema de 

ensino serem em número inferior aos da formação profissional é em parte justificável 

pela própria natureza da formação oferecida: formação inicial e de longa duração – 

100% da oferta do sistema de ensino tem este perfil, particularmente acentuado no 

caso do ensino superior. 

 

                                                 
1 Como nos centramos em certos anos não será possível fazer uma análise exaustiva de toda a formação 
desenvolvida e em desenvolvimento no território de intervenção, mas tão somente identificar os traços 
globais da formação em função da tipologia de entidades envolvidas e dos cursos ministrados. 
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Quadro 1 – Síntese da Oferta Formativa na Beira Int erior Sul 2 

 
Concelho (1) Tipo de Formação Nº 

Cursos % 
CB COV FUN SER BEL PN IN PEN VR OL VVR 

Ensino 
Profissional e 
Tecnológico 

27 7,56 10 4 9 5 4 1 3 0 0 0 3 

Ensino 
Tecnológico 9 2,52 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensino Superior 
65 18,21 29 31 2 0 0 0 5 0 0 0 0 

Formação 
Profissional: 
Entidades 
Públicas 

83 23,25 25 52 3 10 0 0 2 0 1 0 0 

Formação 
Profissional: 
Entidades 
privadas 

173 48,46 61 104 22 5 2 27 1 4 1 1 0 

Total 357 100,00  125 200 36 20 6 28 11 4 2 1 3 
(1) CB: Castelo Branco / COV: Covilhã / FUN: Fundão / SER: Sertã / BEL: Belmonte / PN: 

Proença-a-Nova / IN: Idanha-a-Nova / PN: Penamacor /  VR: Vila de Rei / OL: Oleiros / VVR: Vila 
Velha de Ródão. Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, 
fazer contagens em linha. 

Fonte: Neves e Rafael, 2006:28. 

 

Quadro 1A – Síntese da Oferta Formativa na BIS por Duração e Tipo 

 

Duração  Tipo  Tipo de Formação    Nº Cursos  

Curta Media Longa  Inicial  Cont. 
Ensino Profissional e Tecnológico 

27 0 0 14 25 0 
Ensino Tecnológico 

9 0 0 0 9 0 
Ensino Superior 

65 0 0 65 65 0 
Formação Profissional: Entidades Públicas 

83 59 0 24 23 57 
Formação Profissional: Entidades privadas 

173 149 10 14 27 98 

Total 357 208 10 117 149 155 
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em linha. 
Fonte: Neves e Rafael, 2006:28. 

 
 

6.1.1 Ensino Secundário 

No que se refere ao ensino secundário, a nossa pesquisa leva-nos a concluir que para 

a generalidade do distrito de Castelo Branco, o ensino secundário de carácter geral 

está vocacionado para o prosseguimento de estudos e é a via nitidamente privilegiada 

                                                 
2 Os dados abrangem a formação promovida e/ou em promoção para o ano de 2006. Os dados foram 
recolhidos de várias fontes (Base de dados de execução dos Planos de Formação e website das 
entidades da rede publica, privada e associativa dos sistema de ensino e formação profissional). Na fonte 
as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em linha. 
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pelos alunos, já que existem nas escolas muito mais turmas de carácter geral do que 

tecnológico. No concelho de Castelo Branco existem, actualmente em funcionamento, 

7 escolas públicas do Ensino Secundário (3 ministram a via profissionalizante), 

localizando-se uma em Alcains e 6 na cidade de Castelo Branco. As escolas do ensino 

secundário existentes cobrem os quatro agrupamentos existentes no ensino 

secundário (Agrupamento 1: Científico e Natural; Agrupamento 2: Artes; Agrupamento 

3:Económico-Social; Agrupamento 4: Humanidades), oferecendo quer cursos gerais, 

predominantemente orientados para o prosseguimento dos estudos; quer cursos 

tecnológicos mais vocacionados para o mercado de trabalho (Cf. Quadro 17, anexo V). 

Em relação ao ensino secundário profissional no concelho de Castelo Branco, existem 

três escolas profissionais, todas elas localizadas na cidade, com cursos com 

qualificação profissional e acesso ao ensino superior.   

1. A Escola Profissional Agostinho Roseta ministra os seguintes cursos com 

qualificação profissional de nível III – U.E. com duração de três anos:  

a) Técnicos de hotelaria/restauração – organização e controlo; 

b) Gestão de pequenas e médias empresas e cooperativas. 

Esta escola, nos últimos cinco anos, teve em média 64 alunos matriculados no 

conjunto dos três anos escolares (1º, 2º e 3º). 

2. O Instituto de Educação Técnica de Seguros ministra cursos com qualificação 

profissional de nível III – U.E., com duração de três anos:  

a) Curso técnico de Seguros; 

b) Curso técnico de Banca/Seguros. 

O Instituto, nos últimos cinco anos, teve em média 64 alunos matriculados no conjunto 

dos três anos escolares (1º,2º e 3º). 

 

A Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) ministra cursos com 

qualificação profissional de nível III – U.E., com duração de três anos:  

a) Curso Técnico de Comunicação/Marketing; 

b) Curso Técnico de Animador Sociocultural;  

c) Curso Técnico de Artes Gráficas; 

d) Curso Técnico de Serviços Jurídicos. 

 A ETEPA, nos últimos cinco anos, teve em média 115 alunos no conjunto dos três 

anos escolares (1º,2º e 3º). 

 

Efectivamente, ao nível da oferta formativa do Ensino Secundário, Castelo Branco 

torna-se um dos pólos mais dinamizadores do território, atraindo estudantes de todos 

os concelhos vizinhos (Cf. Figura 1). 
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Figura 1 – Área de Influência das Escolas do Ensino  Secundário no Concelho de 
Castelo Branco 

 

Fonte: Planraia, 2004: 41. 

 

6.1.2 Ensino Superior 

O distrito de Castelo Branco conta ainda com um conjunto de instituições de ensino 

superior públicas e privadas, com níveis de resposta e saídas profissionais 

relativamente diversificada, em áreas como a Saúde, a Educação, as Engenharias, o 

sector Agro-alimentar, as Ciências Exactas, as Ciências Sociais e Humanas e as Artes 

e Letras.  

 

Quadro 2 – Oferta Formativa do Ensino Superior por áreas 

Concelho (1) Sistema de Ensino 
Áreas Nº 

Cursos  % 
CB COV FUN IN Licenciatura Licenciatura 

Bi-Etápica Bacharelato. 

Artes e 
Letras 12 18,18 4 8 0 0 12 0 0 

C. Agrárias 
5 7,58 5 0 0 0 0 5 0 

C. 
Engenharia  16 24,24 9 8 0 0 12 6 0 

Ciências 
Exactas 6 9,09 0 6 0 0 6 0 0 

C. Sociais 
e Humanas 14 21,21 0 7 2 5 6 5 2 

C. Saúde 
7 10,61 5 2 0 0 3 4 0 

Educação 
6 9,09 6 0 0 0 4 2 0 

Total 66 100,00  29 31 2 5 43 22 2 
(1) CB: Castelo Branco / COV: Covilhã / FUN: Fundão / IN: Idanha-a-Nova  
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer    

 contagens em linha. 
  Fonte: Neves e Rafael, 2006:29. 



Capítulo 6 – Capital Humano e Capital Social no Conc elho de Castelo Branco 

 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 

 

138 

O ensino superior público é assegurado pela Universidade da Beira Interior (UBI) 

sedeada na Covilhã e pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) sedeado em 

Castelo Branco e com um pólo em Idanha-a-Nova. A UBI coloca à disposição 31 

licenciaturas e no ano lectivo 05/06 contou com cerca de 5350 alunos inscritos. O 

IPCB integra sete escolas superiores, ministra cerca de duas dezenas de cursos, 

tendo no ano lectivo 05/06 cerca de 4449 estudantes inscritos, repartidos pelos vários 

cursos de bacharelato e licenciatura. O Instituto Superior de Matemática e Gestão de 

Castelo Branco e do Fundão (ISMAG) e o Instituto Superior de Humanidades e 

Técnologias de Castelo Branco (ISHT) são as três instituições privadas de ensino 

superior existentes no distrito. 

Os cursos oferecidos permitem maioritariamente o acesso a uma licenciatura (64%) ou 

a uma licenciatura Bi-etápica (32,8%), sendo esta última exclusiva do ensino 

politécnico. 

O Instituto Politécnico de Castelo Branco ministra ensino superior na cidade de 

Castelo Branco e no concelho de Idanha-a-Nova através das suas 7 escolas3: 

a) Escola superior Agrária, localizada em Castelo Branco, oferece cursos nas áreas 

das engenharias das ciências agrárias, florestais, recursos naturais e ambiente, 

produção animal e alimentar; 

b) Escola Superior de Artes Aplicadas, localizada em Castelo Branco, oferece cursos 

nas áreas do design, artes da imagem, design moda e têxtil e musica;   

c) Escola Superior da Educação, localizada em Castelo Branco, oferece cursos nas 

áreas da formação de professores para o ensino da educação pré-escolar, 

educação da infância, ensino básico e tradução e secretariado; 

d) Escola Superior de Saúde, localizada em Castelo Branco, oferece cursos nas 

áreas das análises clínicas e saúde pública, fisioterapia e enfermagem; 

e) Escola Superior da Tecnologia, localizada em Castelo Branco, oferece cursos nas 

áreas da engenharia industrial, informática, tecnologias da informação, civil e 

electrotécnica e telecomunicações; 

f) Escola Superior da Gestão, localizada em Idanha-a-Nova, oferece cursos nas 

áreas da contabilidade, gestão e marketing. 

 

Se nos concentrarmos na análise da evolução do número de alunos e docentes no 

IPCB (Figura 2), podemos concluir que, após um período de crescimento exponencial 

até ao ano de 2000/01, o IPCB encontra-se, actualmente, numa fase de maturação, 

tendo o número de alunos diminuiu a partir desta data; apesar de ter sido criada uma 

                                                 
3 A Escola de Artes Aplicadas entrou em funcionamento no ano de 1999/2000 enquanto que a Escola 
Superior da Saúde Dr. Lopes Dias, antiga escola de enfermagem, foi integrada no IPCB no ano 2001/01. 
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nova escola em 1998/99 (Escola Superior de Artes Aplicadas) e sido integrada uma 

outra em 1999/00 (Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias) (Cf. Quadro 18, anexo 

V). 

 

Figura 2 – Evolução do número de alunos e de docent es no IPCB, 
entre 1993 e 2003  

* foi integrada Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Fonte: IPCB 

 

 

6.1.3 Ensino Especial 

Em 2003 existiam no concelho de Castelo Branco 3 escolas do Ensino Especial em 

funcionamento, todas elas localizadas na cidade. Uma delas está relacionada com o 

ensino da música - Conservatório Regional de Castelo Branco -  enquanto as outras 

duas estão relacionadas com o ensino e o apoio à criança e aos deficientes – 

Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco e a Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Cf. Quadro 19, anexo V). 

 
6.1.4 Ensino Profissional e Tecnológico 

O ensino profissional tem alguma expressão no Distrito de Castelo Branco, o que é 

facilmente observável quando listamos o número de estabelecimentos existentes que 

oferecem cursos de âmbito profissional (Cf. Quadro 20, anexo V). O ensino 

profissional é orientado claramente para o desenvolvimento de competências 

específicas no exercício de uma profissão, conferindo a qualificação profissional para 

ingresso directo no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que confere habilitações 
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que permite o prosseguimento dos estudos.  

Na análise do Quadro 8 podemos ver que o ensino profissional e tecnológico 

apresenta alguma diversidade no que toca às áreas de formação que estão de forma 

geral relacionadas com as encontradas no ensino superior. Os cursos mais 

procurados no ensino profissional (19 cursos no total) e cuja oferta é também mais 

ampla são os cursos na área da Hotelaria e Turismo, na área dos Serviços e 

Comércio, da Construção Civil, da Informática e da Informação, Comunicação 

(comunicação, marketing, multimédia) e Documentação. Segundo informações 

prestadas pelos entrevistados, estes cursos tendencialmente apresentam uma 

inserção no mercado de trabalho elevada, embora o número de diplomados pelas 

escolas profissionais seja ainda pouco significativo no contexto global da região. 

Também o ensino artístico aparece representado no distrito como resposta à 

crescente procura de uma formação artística que no ensino regular é ainda algo 

deficitária. adicionalmente, existem também algumas áreas de ensino tecnológico que 

se encontram cobertas no distrito (8 cursos no total) e que são importantes pela sua 

relevância no contexto do tecido produtivo da região, nomeadamente cursos na área 

têxtil, vestuário e calçado (design, ultimação, produção e manufacturado), e da 

manutenção, automação e controlo industrial. 

 
Quadro 3 – Oferta de cursos profissionais e tecnoló gicos na Beira Interior Sul 

em 2006 (sistema de ensino) 
 

Concelho (1) Áreas Nº 
Cursos  % 

CB COV FUN SER BEL PN IN VVR 
Agrícola 

6 22,22 2 0 0 0 4 0 0 0 
Artes e Letras 

2 7,41 2 0 0 0 0 0 0 0 
C. Empresariais 

4 14,82 1 1 2 2 0 0 0 1 
Eléctrica/Electrónica 

3 11,11 0 1 2 0 0 0 0 0 
Hotelaria 

2 7,41 0 0 2 1 0 0 1 0 
Informática 

5 18,52 3 2 1 2 0 1 1 1 
Mecânica 

2 7,41 1 0 1 0 0 0 0 0 
Serviços Sociais 

3 11,11 1 0 1 0 0 0 1 1 

Total 27 100,00  10 4 9 5 4 1 3 3 
 
(1) CB: Castelo Branco / COV: Covilhã / FUN: Fundão / SER: Sertã / BEL: Belmonte / 
 PN: Proença-a-Nova  / IN: Idanha-a-Nova  / VVR: Vila Velha de Rodão. 
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em linha. 

Fonte: Neves e Rafael, 2006: 30. 
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A oferta destes cursos revela uma preocupação dasautoridades em implementarem 

algumas destas escolas em territórios que são tendencialmente mais repulsivos e que 

têm alguma dificuldade na fixação de recursos humanos qualificados. De facto, o 

papel das escolas profissionais na formação de jovens parece ser particularmente 

relevante em Concelhos de baixa densidade populacional4, designadamente os 

Concelhos de Belmonte, Idanha-a-Nova e Sertã (Cf. Quadro 20, anexo V).  

É, aliás, notório o esforço que instituições da sociedade civil do distrito (ex. 

empresários, associações; agências de desenvolvimento) têm vindo a empreender no 

sentido de reforçar o papel desta modalidade de ensino na formação dos jovens, o que 

poderá ser um indício revelador de um certo dinamismo do tecido empresarial da 

região. A ideia é não só ampliar as qualificações da população do distrito de Castelo 

Branco, como fornecer condições aos seus habitantes para que estes permaneçam na 

região e possam dar o seu contributo para o desenvolvimento e progresso da mesma. 

 

A esta oferta acresce a formação especializada disponibilizada por várias entidades, 

como se pode confirmar pelo quadro que a seguir apresentamos. 

 

Quadro 4 – Modalidades de Formação Especializada no  Distrito de Castelo 

Branco 

Níveis de 

Ensino/Modalidades 

Instituições de 

Ensino/Tipo de Oferta 
Área de Formação 

Pólos de 

Oferta 

Formação Pós-Secundária Certificada 
(QP Nível III) 

 
Técnico Têxtil 
Técnico de Manutenção 
Design Têxtil 

Manutenção Industrial 
Associação para a 
Formação Tecnológica e 
profissional da Beira 
Interior (AFTEBI) 

Escola Tecnológica da 
Beira Interior Formação Contínua 

 
Técnico Comercial Têxtil 
Tecnologia de Confecção 
Processos Especiais de Acabamento 
Tecnologia de Tecidos 
Automação Industrial 
Organização e Gestão da Manutenção 
Manutenção Eléctrica 
Manutenção de Sistemas AVAC 

 

Castelo Branco 

e Covilhã 

Fonte: Neves, 2002:13. 
 

                                                 
4 Os Territórios de Baixa Densidade é um conceito que se refere aos territórios que evidenciam uma baixa 
densidade em pelo mesnos três níveis: demográfico, institucional e relacional. Cf. Simões, Maria João 
(Coord.) (2005). Empresarialidade em Territórios de Baixa Densidade. Nercab. 
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6.1.5 Formação Profissional  

A qualificação dos recursos humanos constitui cada vez mais um factor-chave para o 

desenvolvimento (social, económico e empresarial). A formação desempenha um 

importante papel na provisão de novas competências aos trabalhadores, na 

aprendizagem de novos saberes e na adaptação dos saberes/competências 

produzidos pelo sistema de ensino às necessidades das empresas. A formação 

profissional deve ser assim, encarada como um meio de proporcionar à actividade 

económica trabalhadores com as qualificações necessárias e adequadas às suas 

necessidades (NERCAB, 2006). 

Nos últimos anos, a oferta formativa no contexto do mercado de trabalho no distrito de 

Castelo Branco, tendo em vista a valorização dos recursos humanos, conheceu uma 

forte animação com o reforço e a qualificação das estruturas formativas do distrito, ao 

nível dos recursos e das competências. Na realidade, são várias as entidades da rede 

pública e empresarial-associativa que asseguraram ao longo dos últimos anos a oferta 

formativa direccionada para o mercado de trabalho e dirigido à população activa 

empregada ou desempregada no Distrito de Castelo Branco (Cf. Quadro 21, anexo V). 

O distrito pode contar com o Centro de Formação Profissional de Castelo Branco 

(dependente da Delegação Regional do Centro do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional), criado em 2001, e que oferece níveis de respostas nas modalidades de 

formação inicial e continua, bem como na formação de formadores e gestores de 

quadros, conferindo a respectiva certificação profissional. O centro está direccionado 

para a formação nas áreas da construção civil e obras públicas, electricidade e 

electrónica, metalúrgica e metalomecânica, reparação e manutenção de veículos, 

restauração e hotelaria, serviços pessoais e à comunidade e serviços administrativos e 

financeiros. 

Existem ainda na região dois Centros de Formação Profissional de Gestão 

Participada: o Centro de formação Profissional da Indústria do Vestuário e Confecção 

(CIVEC) e o Centro de Formação Profissional para a Indústria dos Lanifícios (CILAN) 

que desenvolvem programas de curta, média e longa duração (conferem certificação 

de nível I, II e III) destinados a candidatos ao 1º Emprego e/ou desempregados e 

profissionais activos do sector do vestuário e da confecção, mas também na área dos 

serviços, informática e electrónica, com oferta de cursos cujo objectivos passam pela 

qualificação e aperfeiçoamento de recursos humanos em áreas consideradas 

relevantes para o desenvolvimento da região. 

No âmbito da formação profissional, é ainda de mencionar a oferta formativa do Centro 

de Formação Empresarial do Núcleo Empresarial da Região de Castelo Branco 

(NERCAB) que tem estado orientada para áreas profissionais específicas (ex. 
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Informática, Gestão e Administração, Higiene e Segurança no Trabalho), tentando 

responder às necessidades de cada grupo profissional, existindo cursos destinados a 

jovens, desempregados, activos de empresas, quadros superiores e empresários. 

Há ainda outras associações empresariais com oferta formativa, como é o caso da 

Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP); Associação 

Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco, Vila Velha de Rodão e Idanha-a-

Nova (ACISCVI); e a Associação Comercial e Industrial dos concelhos da Sertã, 

Proença-a-Nova, Vila de Rei e Oleiros (ACICSPVO). 

 

Tendo por base um estudo realizado pelo Núcleo Empresarial da Região de Castelo 

Branco (NERCAB) sobre o impacte da formação profissional no Distrito de Castelo 

Branco entre 1994 e 2004, vamos aqui analisar a oferta formativa no âmbito do 

mercado de trabalho levado a cabo no distrito de Castelo Branco nesse período.  

Assim, a oferta pública de formação profissional no distrito de Castelo Branco (Ver 

Quadro 11) conta com um total de 83 cursos e é da exclusiva responsabilidade do 

Centro de Formação Profissional de Castelo Branco (63,1%) e do CILAN – Centro de 

Formação Profissional dos Lanifícios (36,9%).  

Os cursos que mais se destacam são os das áreas das Indústrias do Têxtil, Vestuário 

e Calçado (15 cursos), Informática (815 cursos), Gestão e Administração (10 cursos). 

No total dos 83 cursos ministrados é de destacar o peso bastante superior dos cursos 

de curta duração (59) e de formação contínua (57), dirigidos à modalidade de 

Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento (57) das qualificações dos públicos 

empregados (Cf. Quadros 5 e 5A). 

 

Quadro 5 – Oferta de Formação Profissional, por mod alidades 

(Entidades Formadoras Públicas) 

 

Concelho (1) Modalidades (2) Áreas Nº 
Cursos  

CB COV FUN SER IN VR A QI EFJ RAA FAQ EFA 

Comércio 5 2 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 

Construção Civil 7 6 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 

Electricidade/Electrónica 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 

Formação de 
Formadores 

2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Gestão e Administração 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 

Higiene e Segurança no 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 
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trabalho 

Hotelaria 6 3 3 0 1 1 0 0 2 2 1 0 2 

Industria têxtil, 
Vestuário, Calçado e 
Couro 

15 0 15 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 

Informática 14 1 13 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 

Línguas  3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

Serviço Social 7 2 2 1 3 0 1 0 2 0 3 0 2 

Metalúrgica e 
Metalomecânica 

7 5 2 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 

Total 83 25 52 3 10 2 1 7 10 5 57 1 5 

1) CB: Castelo Branco / COV: Covilhã / FUN: Fundão / SER: Sertã / IN: Idanha-a-Nova / VR: Vila 
Velha de Rodão 
2) A – Actualização/ QI – Qualificação inicial / EFJ – Educação e Formação de Jovens/ RAA – 
Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento/ FAQ – Formação de Activos Qualificados/ EFA – 
Educação e Formação de Adultos.  
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em 
linha. 
Fonte: Neves e Rafael, 2006: 31. 

 

Quadro 5A – Oferta de Formação Profissional, por du ração e tipo 
(Entidades Formadoras Públicas) 

 

Duração Tipo Áreas     Nº 

Cursos Curta Media Longa Inicial  Continua  

Comércio 5 1 0 4 2 0 

Construção Civil 7 5 0 2 2 5 

Electricidade/Electrónica 4 3 0 1 1 3 

Formação de Formadores 2 2 0 0 1 1 

Gestão e Administração 10 10 0 0 0 10 

Higiene e Segurança no trabalho 3 3 0 0 0 3 

Hotelaria 6 1 0 5 5 1 

Industria têxtil, Vestuário, Ccalçado 

e Couro 

15 13 0 2 1 14 

Informática 14 14 0 0 0 14 

Línguas  3 3 0 0 0 3 

Serviço Social 7 3 0 4 4 3 

Metalúrgica e Metalomecânica 7 1 0 6 7 0 

Total 83 59 0 24 23 57 
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em 
linha. 

Fonte: Neves e Rafael, 2006: 31. 
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Na esfera da oferta privada foram identificadas, em 2006, 33 entidades privadas a 

promover formação profissional no distrito de Castelo Branco. O quadro 6 resume o 

tipo e número de entidades privadas existentes. 

 
Quadro 6 – Tipo e Número de Entidades privadas a da r formação profissional no 

distrito de Castelo Branco em 2006 
 

Tipo Nr.  

Empresas 10 

Associações empresariais, sectoriais e profissionai s 7 

Centros protocolados de formação profissional de âm bito sectorial  3 

Sindicatos 5 

Associações de desenvolvimento local 4 

Instituições de solidariedade social 4 

Total  33 

 Fonte: Adaptado de Neves e Rafael, 2006: 32 
 

Como podemos observar no Quadro 7, num total de 173 cursos a oferta privada dá 

destaque às áreas transversais da informática (com 46 cursos), Gestão e 

Administração (com 24 cursos) e Higiene e Segurança no Trabalho (com 24 cursos). É 

dada ainda alguma relevância às áreas de Formação Agrícola (com 16 cursos), 

Desenvolvimento Pessoal (com 10 cursos), Formação Ambiental e Direito (com 9 

cursos cada), bem como Formação na área do Comércio (com 8 cursos).  

 

Quadro 7 – Oferta de Formação Profissional 
(Entidades Formadoras Privadas) 

 

Concelho (1) Modalidades (2) Áreas     Nº 
Cursos  CB COV FUN SER PN PEN OUT Q QI RAA S ESP EFA 

Agrícola  16 2 2 5 0 1 2 4 1 2 10 0 0 0 

Ambiente 9 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Artesanato e 
Artes 

5 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Comércio 8 3 7 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 

Desenvolvimento 10 4 1 5 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 

Direito 9 7 3 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 

Electricidade 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formação de 
Formadores 

3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Gestão e 
Administração 

24 10 19 1 0 7 0 0 1 0 11 0 3 0 

Higiene e 
Segurança no 
trabalho 

24 9 18 2 1 5 0 1 0 0 10 0 2 0 
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Informática 46 16 36 1 0 10 1 0 8 0 29 0 0 1 

Industria têxtil, 
Vestuário, 
Calçado e Couro 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Jornalismo  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Línguas e 
Literatura 

7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

Mecânica  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Saúde  2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Serviços Social 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 173 61 104 22 5 27 4 5 19 2 91 2 5 2 
1) CB: Castelo Branco / COV: Covilhã / FUN: Fundão / SER: Sertã / PN: Proença-a-Nova / PEN: 
Penamacor / OUT: Outros (inclui os concelhos de Idanha-a-Nova, Vila de Rei e Oleiros, com 1 curso 
respectivamente e Belmonte com 2 cursos) 
2) A – Actualização/ QI – Qualificação inicial / RAA – Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento/ S - 
Sensibilização/ ESP - Especialização/ EFA – Educação e Formação de Adultos.   
Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em linha. 

Fonte: Neves e Rafael, 2006: 33. 
 

 
À semelhança do que se verificou com a formação da responsabilidade das entidades 

públicas, destaca-se aqui o claro predomínio dos cursos de curta duração (149 em 

173) e de formação contínua (98 em 173), tendencialmente dirigidos à actualização, 

aperfeiçoamento e especialização de activos empregados (91 em 173) (Cf. Quadro 7 e 

7A). 

Quadro 7 A – Oferta de Formação Profissional, por d uração e tipo  

(Entidades Formadoras Privadas) 

Duração Tipo Áreas     Nº 
Cursos Curta  Media Longa  Inicial  Continua  

Agrícola  16 10 5 1 5 10 

Ambiente 9 8 1 0 0 0 

Artesanato e Artes 5 4 0 1 1 0 

Comércio 8 6 0 2 2 4 

Desenvolvimento 10 10 0 0 1 7 

Direito 9 9 0 0 0 9 

Electricidade 1 0 0 1 0 0 

Formação de Formadores 3 3 0 0 3 0 

Gestão e Administração 24 20 2 2 1 14 

Higiene e Segurança no trabalho 24 22 1 1 0 12 

Informática 46 43 1 2 13 30 

Industria têxtil, Vestuário, Calçado e 
Couro 

3 3 0 0 0 3 

Jornalismo  1 1 0 0 0 1 

Línguas e Literatura 7 7 0 0 0 7 

Mecânica  1 1 0 0 0 1 

Saúde  2 2 0 0 0 0 

Serviços Social 4 0 0 4 1 0 

Total 173 149 10 14 27 98 

Nota:  Na fonte as recolhas são distintas, não se podendo, por conseguinte, fazer contagens em linha. 
Fonte: Neves e Rafael, 2006: 33. 
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Finalmente, é de referir que as entidades responsáveis pela formação profissional, em, 

particular as entidades privadas, apresentam um leque muito diversificado de áreas de 

formação, com algumas novidades relativamente às propostas do Sistema de Ensino, 

tais como as áreas de Artesanato, Direito, Jornalismo, Higiene e Segurança no 

Trabalho, Línguas (inglês básico e comercial) e Desenvolvimento Pessoal (Cf. 

Quadros 5 e 7). 

 

Em relação a esta matéria, o estudo do Nercab (Neves e Rafael, 2006:33) conclui que 

o sistema de formação profissional revela, em 2006, um perfil de formação 

tendencialmente dirigido aos activos empregados, oferecendo uma formação de curta 

duração, contínua, dirigida à actualização, aperfeiçoamento, reciclagem e 

especialização profissional e em áreas transversais e estratégicas como a gestão e 

administração, bem como a informática, sugerindo uma resposta às necessidades da 

estrutura económica, uma aposta na promoção da modernização empresarial e da 

incorporação de novos modelos de gestão e funcionamento organizacional. Não 

obstante, os dados sugerem que a formação inicial dirigida à qualificação de 

desempregados e de jovens à procura do primeiro emprego tem também um peso 

relevante no conjunto da formação profissional oferecida, sobretudo ao nível da esfera 

pública, onde estes cursos representam aproximadamente 30% do total. Por outro 

lado, o estudo conclui que pode verificar-se uma certa sobreposição da oferta, ao nível 

das áreas temáticas, dos público-alvo e das modalidades de formação sem que haja 

qualquer coordenação entre as diferentes entidades a fazer formação, sendo essa 

desconexão particularmente visível nos cursos de Informática, Gestão e Comércio 

(NERCAB, 2006: 33). Por exemplo, quando se compara as áreas oferecidas pelo 

ensino profissional e/ou tecnológico e pelo sistema de formação profissional, ao nível 

da formação inicial, observa-se alguma sobreposição, nomeadamente nas áreas 

agrícola, da administração, da hotelaria, da informática, da electricidade e dos serviços 

sociais, ainda que, de uma forma geral, no ensino profissional e tecnológico os cursos 

sejam maus longos (acima das 3000 horas, chegando até a atingir os três anos) e 

revelem maior abrangência temática. 

 

Medidas de Apoio à Formação Profissional 

Vamos agora analisar de forma sucinta a execução das medidas de apoio que 

estiveram em vigência e foram orientadas para a valorização dos recursos humanos, 

no decénio compreendido entre 1994 e 2004, correspondente a um período de 

intensificação e diversificação das acções de formação profissional no distrito de 

Castelo Branco. Efectivamente, a dinâmica na oferta formativa no Distrito de Castelo 
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Branco tornou-se possível fundamentalmente graças aos recursos de financiamento, 

nomeadamente com origem nos Fundos Estruturais que têm vindo a beneficiar o 

território nacional ao longo de três quadros comunitários de apoio. Assim, no contexto 

territorial em estudo, importa centrarmo-nos no período abrangido pelas duas ultimas 

fases de programação dos Fundos Estruturais: 

 a) Entre 1994 e 1999, correspondente ao II Quadro Comunitário de Apoio 

 (QCA), com um modelo de programação dos apoios à formação que integrava 

 componentes horizontais (Programa Pessoa) e sectoriais (ex. Indústria, 

 Turismo, Agricultura); 

 b) Entre 2000 e 2006, que corresponde ao III QCA e em que os apoios à 

 formação são veiculados numa tripla perspectiva: horizontal (POEFDS), 

 sectorial (POE/PRIME e AGRO) e territorial (P.O. Regionais). 

 

A análise dos projectos aprovados no âmbito do Programa Operacional do Emprego, 

Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), evidencia uma considerável 

diversidade de entidades promotoras, mais de uma centena e meia, onde predominam 

as entidades formadoras privadas (25%), seguidas das empresas (14,9%), das 

associações sociais e dos sindicatos (11,8%). No que diz respeito ao número de 

acções e formandos abrangidos, são as associações empresariais, os centros de 

formação de gestão participada e directa e as empresas de formação, as entidades 

que apresentam uma dinâmica mais forte. Estes dados podem ser observados no 

quadro onde é apresentada a distribuição das entidades, acções e formandos dos 

projectos de formação aprovados no POEFDS, segundo a tipologia das entidades (Cf. 

Quadro 8). 
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Quadro 8 – Entidades, Acções e Formandos do POEFDS 

Entidades Acções Formandos  
N.º % N.º % N.º % 

Associações de promoção da 
formação 

4 2,5 21 0,5 246 0,5 

Associações culturais 4 2,5 64 1,5 758 1,5 
Associações de desenvolvimento 10 6,2 349 8,4 2543 4,9 
Associações empresariais 7 4,3 664 15,9 9990 19,2 
Associações sectoriais 7 4,3 187 4,5 2605 5,0 
Associações sociais 19 11,8 365 8,7 4274 8,2 
Autarquias 1 0,6 8 0,2 13 0,0 
Centros tecnológicos 1 0,6 126 3,0 1296 2,5 
CFGD 2 1,2 462 11,1 5285 10,2 
CFGP 10 6,2 647 15,5 8188 15,8 
Empresas 24 14,9 210 5,0 2410 4,6 
Ensino superior 1 0,6 7 0,2 18 0,0 
Entidades privadas 41 25,5 526 12,6 7032 13,5 
Escolas 3 1,9 113 2,7 1218 2,3 
Hospitais / Adm. Reg. Saúde 3 1,9 104 2,5 1445 2,8 
IEFP 1 0,6 70 1,7 844 1,6 
INFTUR 1 0,6 64 1,5 1178 2,3 
ISQ 1 0,6 32 0,8 442 0,9 
Sindicatos / Associações 
profissionais 

19 11,8 155 3,7 2117 4,1 

Outras – Centro Estudos 2 1,2 3 0,1 39 0,1 
TOTAL 161 100,0 4177 100,0 51941 100,0 

Fonte: POEFDS. in Neves e Rafael, 2006: 47. 

 
 

A distribuição dos projectos aprovados pelas diferentes Medidas que compõem o 

POEFDS revela uma concentração de acções nas medidas destinadas à formação ao 

longo da vida (ou seja, formação de activos), mais especificamente na acção-tipo 

2.1.2.1 “Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento (64% do total das acções) e com 

maior número de formandos (68%). De referir que esta formação é oferecida pela 

quase totalidade das entidades com projectos aprovados (Cf. Quadro 22, anexo V). 

 

A distribuição das acções de formação por concelho evidencia uma forte concentração 

em torno dos concelhos mais urbanos, Covilhã e Castelo Branco que, só por si, 

absorvem mais de 70% das acções, dos formandos e do custo total daquelas. Com 

excepção do concelho do Fundão que absorve cerca de 14% das acções de formação, 

os restantes 8 concelhos do distrito canalizam uma percentagem pouco expressiva 

quer das acções de formação e do número de formandos, quer do custo total 

dispendido em formação financiada pelo POEFDS. 

 

 

 



Capítulo 6 – Capital Humano e Capital Social no Conc elho de Castelo Branco 

 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 

 

150 

Quadro 9 – Distribuição dos Projectos Aprovados do POEFDS, por concelho 

 
Acções Formandos Custo Total 

Concelhos 
Nº % Nº % Nº % 

Belmonte 61 1,5 622 1,2 19.123.379 1,3 

Castelo Branco 1264 30,3 16.630 32,0 486.464.273 34,0 

Covilhã  1807 43,3 22.477 43,3 540.877.386 37,8 

Fundão 585 14,0 6.836 13,2 153.046.889 10,7 

Idanha-a-Nova 118 2,8 1.229 2,4 30.822.291 2,2 

Oleiros 18 0,4 221 0,4 10.656.425 0,7 

Penamacor 71 1,7 771 1,5 80.535.290 5,6 

Proença-a-Nova 44 1,1 621 1,2 19.154.918 1,3 

Sertã 169 4,0 2.044 3,9 75.480.040 5,3 

Vila de Rei 13 0,3 145 0,3 6.305.399 0,4 

Vila Velha de Ródão  27 0,6 345 0,7 7.234.075 0,5 

TOTAL 4.177 100,0 51.941 100,0 1.429.700.363 100,0 

 Fonte: POEFDS. in Neves e Rafael, 2006: 51. 

 

O POEFDS, para além das medidas que visam a promoção de acções de formação, 

inclui também outras que visam a criação e reforço material das entidades formadoras. 

No âmbito destas medidas, o programa ajudou a reforçar e qualificar as infra-

estruturas e equipamentos disponíveis no distrito, nomeadamente através da melhoria 

dos equipamentos do Centro de Formação Profissional de Castelo Branco 

(investimento de 8.900 euros); Criação do Centro de Formação Profissional da Cova 

da Beira – NERCAB (investimento de 960 mil euros); criação do centro de formação 

interacção UBI – Tecido Empresarial (investimento aproximado de 50 mil euros). Estas 

infra-estruturas vieram reforçar as existentes que apresentam, na generalidade, boa 

qualidade quer em termos de instalações, quer de equipamentos. 

 
 
6.2 Os Recursos Humanos  
 
Já tivemos oportunidades de analisar a estrutura produtiva, industrial e económica do 

concelho de Castelo Branco, bem como a oferta de ensino e formação. Tivemos 

também oportunidade de constatar a inexistência de instituições de I&D no concelho. 

Chegou agora a vez de analisarmos o stock de capital humano disponível, isto é, as 

qualificação e habilitações da população no geral e da população activa em particular.  
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O ligeiro reforço da população activa do distrito de Castelo Branco a par da 

progressiva generalização do sistema de ensino e da crescente oferta de formação 

repercutem-se na qualidade dos recursos humanos disponíveis, observando-se um 

reforço considerável das habilitações e qualificações da mão-de-obra, a qual assenta 

cada vez mais na oferta de competências e saberes profissionais especializados. 

Efectivamente, as habilitações da população residente no distrito de Castelo Branco 

registraram progressos significativos nas últimas décadas, apontando para um cenário 

mais optimista do que no início dos anos 90, observando-se uma diminuição da 

percentagem da população analfabeta com 10 ou mais anos de da população apenas 

com o primeiro ciclo. Por outro lado verifica-se um reforço da população com um nível 

de habilitações mais elevado, nomeadamente ao nível do secundário/ensino médio e 

do ensino superior. Esta situação pode também ser comprovada ao nível das NUT que 

englobam o distrito – Beira Interior Sul, Cova da Beira e Pinhal Interior Sul. Ainda 

assim, a estrutura de habilitações da população do distrito continua a evidenciar 

algumas fragilidades patentes na elevada taxa de analfabetismo e no reduzido número 

de indivíduos com um nível de instrução acima do 1º ciclo (Cf. Quadro 12). 

 
Quadro 10 – População Residente segundo o nível de ensino atingido, 

 1991 e 2001 (%) 
 

Nível de 
Ensino 

Analfabetos 
com 10 ou 
mais anos 

Ensino 
Primário/ 
1º Ciclo 

Ensino 
Preparatório/ 

2º Ciclo 

Ensino 
Secundário/ 

3º Ciclo 

Ensino 
Superior e 

Médio 

Anos 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2 001 
Distrito de 
Castelo Branco 
 

19,3 15,1 43,5 38,6 10,4 11,2 15,7 21,1 4,2 8,6 

Beira Interior 
Sul 
 

21,7 16,1 41,9 37,6 9,2 10,2 16,8 18,5 5,2 10,2 

Cova da Beira  
 16,7 12,8 43,4 37,8 11,6 12,3 16,8 22,0 4,3 8,8 
Pinhal Interior 
Sul 
 

23,3 18,3 47,1 43,2 10,0 10,9 11,4 23,5 2,2 5,1 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 
 

Na nossa opinião estes dois factores não representam grande problema, 

principalmente ao nível da economia, pois temos de ver que a elevada taxa de 

analfabetismo se prende com a estrutura etária muito envelhecida da população e, por 

conseguinte, sem ou com baixos níveis de habilitações. Importa portanto saber, quais 

as habitações da parte da população em idade activa ou da população mais jovem que 

virá futuramente a integrar o mercado de trabalho (ex. saber valores para o abandono 

escolar). 
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Ao nível do concelho de Castelo Branco, a repartição da população por níveis de 

escolaridade mostra que a percentagem da população “Sem Qualificação Académica” 

atinge um valor bastante alto (28,2%), ainda que inferior apresentado para a Beira 

Interior Sul (33%) e muito próximo da percentagem apresentada para o total do país 

(26,4%). Para a variável “Ensino Básico”, observamos que 53,5% da população do 

concelho atinge esse nível, sendo que para a Beira Interior Sul a percentagem é de 

51,9% e para o país 55,4%. Já para a variável “Escolaridade Média ou Superior”, a 

percentagem da população do concelho que atingiu este nível de escolaridade é 

apenas de 8%. Ainda assim, quando comparamos o concelho de Castelo Branco com 

a Beira Interior Sul (com 6% da população a atingir este nível de escolaridade) ou com 

o território nacional (7% da população com este nível de escolaridade), verificamos 

que os níveis não estão muito distantes do contexto envolvente. 

 

Quadro 11 – População Residente por níveis de Escol aridade (2001)  

 
 

Concelho de  
Castelo Branco  

 

 
Beira Interior Sul  

 

 
Portugal 

 Nível de Qualificação 

Nº % Nº % Nº % 
População Residente 55.708 100 78.123 100 10.356.117 100 

Sem qualificação académica                15.709 28,2 25.783 33,0 2.732.254 26,4 

Com qualificação académica                39.999 71,8 52.340 67,0 7.623.863 73,6 

Ensino Básico                             29.808 53,5 40.524 51,9 5.739.356 55,4 

 1º Ciclo                                  15.710 28,2 22.460 28,7 2.882.955 27,8 

 2º Ciclo                                  6.658 12,0 8.767 11,2 1.430.146 13,8 

 3º Ciclo                                  7.440 13,4 9.297 11,9 1.426.255 13,8 

Ensi no Secundário                         5.995 10,8 7.123 9,1 1.143.448 11 

Ensino Médio                              366 0,7 434 0,6 66.965 0,6 

Ensino Superior                           3.830 6,9 4.259 5,5 674.094 6,5 

Fonte: Planraia 2004 e INE 
 

Apesar do peso da população idosa (não activa) nas baixas qualificações, estes dados 

não deixam de ser preocupantes, pois indiciam uma baixa qualificação da mão-de-

obra, podendo traduzir-se num factor limitativo para a instalação de empresas 

tecnologicamente mais intensivas Por outro lado, como vimos, a alteração na 

composição sectorial do emprego no distrito de Castelo Branco implica a necessidade 

de se proceder a ajustamentos ao nível das competências e qualificações dos 

trabalhadores, área onde, apesar das mudanças e de se ter registado uma evolução 

positiva, ainda há bastante necessidade de investir, especialmente em sectores que 

desempenham um papel estruturante como é o caso da formação profissional,  
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Em termos qualitativos, a evolução verificada entre 1994 e 2003, ao nível das 

qualificações e habilitações, foi bastante positiva. Por exemplo, as habilitações 

literárias do pessoal ao serviço no distrito de Castelo Branco registaram uma melhoria 

considerável, com o número de trabalhadores com formação de nível superior a 

registar uma taxa de crescimento de mais de 180%. Não obstante este panorama 

favorável, continua a observar-se um elevado peso na estrutura de recursos humanos 

das empresas da população activa com habilitações igual ou inferior ao 1º ciclo (cerca 

de 37%) (Cf. Quadro 12).  

 

Quadro 12 – Evolução das Habilitações Literárias 
Do pessoal ao serviço no distrito de Castelo Branco  

 
1994 1999 2003 Variação (%) Habilitações 

Nº % Nº % Nº % 99-03 94-03 

Inferior ao 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

1.283 3,5 793 1,9 870 2,1 9,7 -32,2 

1º Ciclo do Ensino Básico 18.245 49,8 17.986 43,6 14.709 35,6 -18,2 -19,4 

2º Ciclo do Ensino Básico 8.116 22,1 9.253 22,4 9.643 23,4 4,2 18,8 

3º Ciclo do Ensino Básico 4.294 11,7 5.482 13,3 7.548 18,3 37,7 75,8 

Ensino Secundário 3.398 9,3 5.402 13,1 5699 13,8 5,5 67,7 

Bacharelato 301 0,8 580 1,4 848 2,1 46,2 181,7 

Licenciatura 549 1,5 967 2,3 1.687 4,1 74,5 207,3 

Ignorada 460 1,3 757 1,8 268 0,6 -64,6 -41,7 

Total 36.646 100,0 41.220 100,0 41.272 100,0 0,1 12,6 

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS. 

 
 

Apesar da evolução particularmente positiva registada no concelho, deve salientar-se 

que aproximadamente 80% dos trabalhadores locais têm apenas a escolaridade 

mínima obrigatória, encontrando-se ao mesmo nível da Beira Interior Sul. Constata-se 

assim que, apesar da evolução dos níveis de instrução concelhios, estes ainda se 

mantém relativamente deficitários, nomeadamente ao nível das habilitações 

superiores, situação que não pode ser dissociada do próprio padrão de especialização 

das actividades produtivas no território (Cf. Figura 3). 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 – Capital Humano e Capital Social no Conc elho de Castelo Branco 

 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 

 

154 

Figura 3 – Evolução do emprego por nível de 
habilitações em Castelo Branco (1991-2000) 

 

 
Fonte: Departamento de Estatísticas do Emprego, Trabalho e Formação Profissional, MTSS 

 

Relativamente à estrutura de qualificações profissionais do pessoal ao serviço nas 

empresas do distrito de Castelo Branco, apesar de persistirem fragilidades como a 

existência de um número não menosprezável de profissionais não qualificados e uma 

percentagem pouco significativa de profissionais altamente qualificados e quadros 

médios e superiores, observa-se que uma grande parte dos trabalhadores se 

enquadra na categoria de profissionais qualificados, o que evidencia a existência de 

recursos humanos especializados e com formação. Efectivamente, ao analisarmos a 

evolução da população activa empregada por profissões, surgem evidências de uma 

melhoria significativa nesta variável, com o reforço por parte das empresas de quadros 

médios e superiores e profissionais altamente qualificados. A categoria dos 

profissionais semi-qualificados e praticantes e aprendizes observa mesmo um 

comportamento negativo. Contudo é de salientar que as categorias dos profissionais 

semi-qualificados, não qualificados e praticantes e aprendizes correspondem a cerca 

de 35 % do emprego distrital e que apenas 3,8% dos trabalhadores são profissionais 

altamente qualificados, situação que indicia a necessidade de se continuar a apostar 

na qualificação dos recursos humanos (Cf. Quadro 13). 
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Quadro 13 – Decomposição da população activa 
empregada por profissões (1991/2001) 

 

Castelo Branco Beira Interior Sul 
Profissões 

1991 2001 % 2001 Var. % 1991 2001 % 2001 Var. % 

Total  21.175 23.820 100,0% 12,5% 27.932 30.440 100,0% 9,0% 
C.N.P. 1 – Quadros Superiores da Adm. 
Pública, Dirigentes e Quadros 
Superiores das Empresas 

829 1425 6,0% 71,9% 1022 1831 6,0% 79,2% 

C.N.P. 2 – Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 1307 2377 10,0% 81,9% 1435 2588 8,5% 80,3% 

C.N.P. 3 – Técnicos e Profissionais de 
Nível Intermédio 1934 2329 9,8% 20,4% 2162 2624 8,6% 21,4% 

C.N.P. 4 – Pessoal Administrativo e 
Similares 2129 2347 9,9% 10,2% 2449 2782 9,1% 13,6% 

C.N.P. 5 – Pessoal dos Serviços e 
Vendedores 3084 3680 15,4% 19,3% 4073 4730 15,5% 16,1% 

C.N.P. 6 – Agricultores e Trabalhadores 
Qualificados da Agricultura e Pescas 1549 1036 4,3% -33,1% 2695 2003 6,6% -25,7% 

C.N.P. 7 – Operários, Artífices e 
Trabalhadores Similares 4729 4781 20,1% 1,1% 5840 5832 19,2% -0,1% 

C.N.P. 8 – Operadores de Instalações e 
Máquinas e Trabalhadores de 
Montagem 

1906 2142 9,0% 12,4% 2554 2762 9,1% 8,1% 

C.N.P. 9 – Trabalhadores Não 
Qualificados 3529 3567 15,0% 1,1% 5472 5104 16,8% -6,7% 

C.N.P. 0 – Militares 179 136 0,6% -24,0% 230 184 0,6% -20,0% 

Fonte: INE 
 

 

Em resumo, pode dizer-se que a mão-de-obra de Castelo Branco, está a evoluir 

significativamente para níveis de habilitação e qualificação mais elevados (apesar de 

ainda apresentarem algumas carências) (Cf. Quadros 11 e 12; Figura 3), contribuindo 

positivamente para a qualificação das actividades produtivas, tendência indissociável 

da pretendida elevação da produtividade e competitividade das empresas e da própria 

economia local. 

Por outro lado, os esforços envolvidos para melhorar as condições de ensino e a 

politica de formação seguida pelas entidades regionais tem tido repercussões bastante 

positivas ao nível da qualidade dos recursos humanos. Importa, no entanto, face às 

características que ainda persistem, continuar a apostar numa oferta diversificada de 

formação profissional e de produção de competências, de modo a que o tecido 

empresarial regional possa contar com uma mão-de-obra qualificada. 
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6.3 Capital Social: Tecido Institucional, Estrutura  Relacional e Cooperação 

 

Um dos objectivos deste trabalho é tentar perceber se o capital social constitui um 

factor capaz de contribuir para integrar o concelho de Castelo Branco e a Região nos 

processos globais actuais que afectam a sociedade portuguesa e europeia, bem como 

contribuir para o desenvolvimento deste território no presente e no futuro. 

Concretamente, quer-se saber se o capital social é relevante ou não nas dinâmicas de 

desenvolvimento do concelho e se contribui para a melhoria do stock de capital 

humano. Para atingir este objectivos fez-se uma análise do tecido institucional, da 

estrutura e dinâmica relacional e da cooperação do concelho e da sub-região Beira 

Interior Sul.  

 

6.3.1 Caracterização da Envolvente Institucional 

O quadro institucional da Região Centro é hoje bastante diversificado, podendo 

destacar-se dois conjuntos de actores institucionais com particular relevância para a 

promoção sócio-económica do território. O primeiro grupo é composto, por um lado 

pelos organismos da administração central e local, pelos institutos e empresas 

públicas, assim como pelas instituições de ensino e investigação, nomeadamente na 

área do ensino superior e da formação profissional. Neste conjunto pode ainda incluir-

se as empresas, cujo desempenho é fundamental para o desenvolvimento; e os 

organismos de apoio e transferência tecnológico, de apoio logístico e de suporte ao 

empreendorismo (ex. incubadoras de empresas), que têm vindo a assumir um papel 

cada vez mais relevante na promoção do território e na implementação de projectos de 

desenvolvimento. O segundo conjunto de actores institucionais de reconhecida 

importância para os processos de desenvolvimento, são as associações empresariais 

e de produtores, bem como as associações e agências de desenvolvimento. 

No concelho de Castelo Branco , para além das empresas, das instituições de ensino 

e formação, bem como dos organismos de apoio e transferência tecnológico, de apoio 

logístico e de suporte ao empreendorismo, já analisados nos dois capítulos anteriores, 

existe um conjunto diversificado de instituições, organismos e equipamentos, com 

natureza e objectivos diversos, que facultam apoio e estimulam o desenvolvimento. De 

facto, toda a região da Beira Interior Sul vem revelando uma apreciável dinâmica 

institucional e organizativa, traduzida em diversas iniciativas para a criação de 

agências de desenvolvimento regional e de novas formas organizativas. No mesmo 

sentido, merecem destaque a procura de novas formas de cooperação a nível 

autárquico, quer com a preocupação de resolver problemas de âmbito intermunicipal, 

quer para concertação de estratégias de organização e desenvolvimento territorial. 
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Assim, no quadro institucional da sub-região podem destacar-se os seguintes grupos 

de actores institucionais com particular relevância para a promoção socio-económica 

do território: 

 

A. A administração central desconcentrada e instituições de carácter intermunicipal 

Estas instituições podem dividir-se em dois sectores (Cf. Quadro 14): 

 i) aquelas que representam órgãos descentralizados do poder central junto do poder 

local e agentes regionais, desempenhando funções de natureza executiva nas pastas 

sectoriais da sua responsabilidade, estando mais vocacionadas para apoiar as 

diferentes actividades económicas – Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; 

ii) e as instituições públicas de carácter intermunicipal que visam defender os 

interesses locais, assim como implementar os planos de planeamento, ordenamento e 

desenvolvimento definidos para o território. 

 

Quadro 14 – Instituições Públicas 
 

IAPMEI - Instituto de Apoio à Pequena e Média Empresa Industrial 
 
Instituições de Carácter 
Regional 
 DRABI   -   Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior  

Comissão Municipal de Turismo de Castelo Branco 

Associação de Municípios da Raia Pinhal 
 
Associações de Carácter 
Intermunicipal 
 "Triurbir - Triângulo Urbano Ibérico-Raiano" - associação de 

desenvolvimento criada pela cidade de Castelo Branco, Cáceres e 
Plasencia. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estes dois conjuntos de actores institucionais são, em grade medida, o resultado da 

implementação de um conjunto de ideias e projectos político-económicos no âmbito do 

Programa Operacional da Região Centro. A execução de muitas das medidas deste 

Programa, nomeadamente aquelas que visavam estimular e fomentar parcerias a nível 

local e regional, assim como promover alguma cooperação entre diferentes entidades 

e territórios, suscitou o aparecimento e/ou fortalecimento, em diferentes espaços da 

Região, de serviços públicos e de estruturas associativas de apoio ao 

desenvolvimento local e empresarial. Estas experiências deram também origem a 

novas posturas das entidades públicas e, em certos casos, a atitudes inovadoras, 

geradoras de novas perspectivas e modos de encarar o desenvolvimento local e 

regional (Ex. a criação da Triurbir em 1998, que visa alargar os campos de intervenção 
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do município, particularmente nas áreas mais débeis, privilegiar intervenções mais 

estruturadas e orientar estrategicamente as suas acções.) 

 

Para além destas instituições publicas da administração central desconcentrada e das 

instituições de carácter intermunicipal, existe no concelho de Castelo Branco todo um 

conjunto de outras iniciativas de carácter associativo que se orientam por uma 

preocupação de prestar serviços, dinamizar iniciativas e organizar eventos de apoio às 

actividades económicas e ao desenvolvimento endógeno, procurando dar visibilidade 

e promover os territórios, as suas potencialidades e os seus produtos.  

 

B. Organizações de carácter económico: associações empresariais e de produtores 

As organizações de carácter económico existentes na região têm diferentes tipologias: 

Associações Empresariais, Industriais e de Comerciantes e Associações de 

Produtores, e disponibilizam um leque diversificado de serviços de apoio à actividade 

económica, como, por exemplo, consultoria técnico-económica (divulgação de 

incentivos à actividade económica, preparação de candidaturas, etc.), informação, 

consultoria jurídica, formação empresarial, etc. 

A região de Castelo Branco comporta um leque de Associações empresariais, 

nomeadamente a Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor 

(AECBP); a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco, Vila Velha 

de Ródão e Idanha-a-Nova (ACICB) e a Associação Comercial e Industrial dos 

concelhos da Sertã, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Oleiros (ACICSPVO), que 

abrangem empresários de concelhos distintos e o Núcleo Empresarial da Região de 

Castelo Branco (NERCAB) que agrega os empresários de toda a região. 

Neste conjunto é relevante, por exemplo, o trabalho da ACICB5 e do NERCAB6. A 

primeira porque para além de representar todos os empresários da Beira Interior Sul, 

tem contribuído para a promoção e para o harmónico desenvolvimento técnico, 

económico e social da região em que se encontra inserida. Efectivamente, a ACICB 

desenvolve actividades que vão de encontro aos interesses dos seus associados e da 

“economia nacional”, designadamente, i) promovendo e apoiando contactos 

comerciais com mercados externos (proporcionando aos associados do Sector 

Comercial o conhecimento de produtos estrangeiros, por um lado e divulgando os 

                                                 
5 A Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP) tem uma longa história que 
remonta a 1920. Apesar desse facto, os seus actuais estatutos só foram aprovados em 1977. 
6 O NERCAB - Associação Empresarial da Região de Castelo Branco iniciou a sua actividade em 1987 
como delegação regional da AIP - Associação Industrial Portuguesa. Em 1989, passou a Associação 
Empresarial sem fins lucrativos, de âmbito distrital. Manteve, no entanto, a sua capacidade de funcionar 
como delegação ou representante, no distrito de Castelo Branco, da AIP - Associação Industrial 
Portuguesa. 
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produtos das indústrias dos associados em mercados internacionais, por outro); ii) 

colaborando atentamente com a administração pública na definição da política sócio-

económica, em matéria de relações de trabalho, Segurança Social, desenvolvimento 

regional, crédito, investimento, comércio externo, fiscalidade e em quaisquer outros 

assuntos para que a sua colaboração seja solicitada; iii) dando apoio jurídico, 

administrativo e fiscal aos seus associados e representando-os perante quaisquer 

entidades públicas e privadas. O NERCAB porque, para além de representar os 

empresários do distrito, presta serviços de apoio em áreas técnicas e de consultoria, 

no encaminhamento de apoios específicos para a sua actividade, na divulgação de 

informação que fomente a dinamização do tecido empresarial da região e na 

promoção da sua abertura ao exterior (designadamente através da organização de 

feiras temáticas e mostras anuais ligadas a actividades da região - e.g. artesanato e 

turismo, mobiliário, sector automóvel, alimentação e produtos da terra). 

Para além das associações empresariais presentes na região, há também que realçar 

a importância das associações sectoriais. Por exemplo, no domínio da agricultura e 

florestas são de destacar um conjunto de associações de produtores e cooperativas 

associadas a algumas das especializações regionais (azeite, queijos, enchidos, 

floresta) que têm tido um papel importante nas suas áreas de intervenção, sendo de 

desejar que se consolidem e desenvolvam nomeadamente em áreas de interesse 

estratégico regional ainda muito insuficientemente organizadas. 

 

Quadro 15 – Associações Empresariais e Sectoriais 
 

Tipologia da Entidade Designação 

APT – Associação de Produtores de Tabaco 

Associação de Produtores Florestais 

Cooperativa de Queijos de Ovelha de Alcains 

Cooperativa de Produtores de Queijo da Beira Baixa 

Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior 

Associações Sócio-Profissionais 
e Cooperativas 
(Silvicultura e Agro-alimentar) 

Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco 

NERCAB – Associação Empresarial da Região de Castelo 
Branco  

Associações Empresariais 
ACICB – Associação Comercial, Industrial e Serviços de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão 

Fonte: Elaboração própria 
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Para além das organizações já abordadas, a sub-região como o concelho de Castelo 

Branco tem um grande leque de associações culturais, recreativas e desportivas que 

visam a promoção das tradições e dos produtos locais, constituindo-se como um bom 

incentivo à dinamização cultural e mesmo económica do território. Não obstante, tal 

como em toda a região, também na Beira Interior Sul e no concelho de Castelo 

Branco, há um elevado déficite nas estruturas organizativas e de representação social, 

situação que se agrava nos espaços economicamente mais débeis e de maior pendor 

rural.  

 

C. Instituições de Promotoras de Desenvolvimento: associações locais e agências de 

desenvolvimento 

A Região Centro dispõe de cerca de 50 entidades que cabem numa definição genérica 

de Associações de Desenvolvimento Local (ADL). Trata-se de entidades de nível local 

que desenvolvem acções no contexto de programas como o LEADER, o PPDR, o 

PROCENTRO, a Luta Contra a Pobreza ou o INTEGRAR, dando um contributo 

importante para a dinamização sócio-económica dos espaços em que intervêm. 

Trata-se, no entanto, de um conjunto relativamente heterogéneo de entidades que 

manifesta, em muitos casos, fragilidades associadas às dificuldades de consolidação e 

de financiamento das suas estruturas de funcionamento, evidenciando grande 

dependência da administração central ou local. Considera-se, pois, desejável que 

possam evoluir para processos de reforço e estabilização em função do mérito e 

eficácia reveladas na acção desenvolvida, de modo a poderem desenvolver 

plenamente as importantes funções que a sua vocação encerra. 

No concelho de Castelo Branco, a existência de entidades privadas de promoção do 

desenvolvimento regional, nomeadamente, Associações de Desenvolvimento Local, 

Agências de Desenvolvimento Local, Associações de Desenvolvimento Rural – é cada 

vez mais evidente e é o resultado da acção das autoridades governamentais e 

regionais que têm mobilizado importantes verbas para colmatar esses objectivos. 

Na realidade, o concelho de Castelo Branco é objecto da intervenção de várias 

organizações de desenvolvimento local, a saber por exemplo: 

- a Associação de Desenvolvimento da Raia Centro-Sul - ADRACES; 

- a Amatus Lusitano; 

- a ADESGAR - Associação de Desenvolvimento e Defesa da Serra da Gardunha; 

- a Pinus Verde; 

- a Agência de Desenvolvimento Regional Beiralusa. 
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Quadro 16 – Associações de Desenvolvimento Local 
 

Adraces – Associação para o Desenvolvimento da Raia 
Centro Sul 

Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento 
Associações de 
Desenvolvimento Local 

BeiraLusa – Agência de Desenvolvimento Regional para a 
Beira Interior Sul 

Beira Serra – Associação promotora do desenvolvimento 
rural integrado 

 
Associações de 
Desenvolvimento Rural 
 ADIBB – Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira 

Associação Cultural e Recreativa do Valongo 

Associação Cultural e Recreativa “As Palmeiras” 

Associação Bairro do Cansado 

 
Associações de Carácter Local 

Associação Bairro da Boa Esperança 

Fonte: Elaboração própria 

 

No âmbito desta dissertação importa destacar o trabalho desenvolvido pela ADRACES 

e pela Associação Amato Lusitano pelo dinamismo que têm demonstrado e pela 

relevância dos projectos desenvolvidos. 

A ADRACES, com sede em Vila Velha do Ródão e constituída em 1992, tem como 

principal objectivo a promoção do desenvolvimento socio-económico nos concelhos de 

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor, Vila Velha de Ródão e Fundão. Com 

esse objectivo, esta associação implementou as duas primeiras fases do programa de 

iniciativa comunitária para o desenvolvimento rural LEADER, bem como a sua terceira 

fase: LEADER+. Tem usado os apoios financeiros desse programa para dinamizar o 

aparecimento ou financiar as iniciativas promovidas por agentes económicos, 

administrativos ou culturais da região. A intervenção desta associação tem passado 

pela: 

� Promoção da formação profissional integrada em meio rural; 

� Dinamização e sensibilização das populações locais para o desenvolvimento; 

� Valorização e promoção dos produtos locais; 

� Promoção, dinamização e apoio ao artesanato, pequenas e médias empresas 

e serviços de apoio; 

� Promoção do turismo rural, valorização do património histórico-cultural e 

promoção e divulgação turística; 

� Apoio a projectos relativos ao ambiente e recursos florestais, bem como 

valorização de bacias de água e zonas ribeirinhas; 
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� Criação de uma rede de promoção e informação aos empresários existentes no 

meio rural; 

� Cooperação transnacional; 

� Criação de condições que proporcionem o eventual retorno dos naturais da 

região, residentes noutras zonas do país e do estrangeiro, bem como a criação 

de condições para a promoção e implementação na região dos seus projectos 

de vida; 

� Detecção e promoção de actividades inovadoras que promovam e 

diversifiquem a base produtiva local, através da introdução de novas 

tecnologias, novas formas de gestão, sistemas de qualidade, novas 

competências, etc.; 

� Cooperação inter-associações, no sentido de se promover conjuntamente, 

produtos locais e turísticos, no país e no estrangeiro, como forma facilitadora 

da inclusão em novos mercados; 

� Aproveitamento os recursos humanos e materiais (e seu eventual reforço) 

existentes nas associações locais, para animar o tecido social e económico 

local, de modo a fazer surgir uma nova mentalidade empresarial; 

� Criação de pequenas empresas capazes de incorporar valor em certas 

produções locais e gerar emprego; 

� Animação e criação de estruturas associativas e recreativas de índole cultural e 

económica, capazes de articular e fortalecer o tecido económico e social local; 

� Criar uma imagem de marca para as produções locais; 

� Apoio às formas de divulgação das actividades e das produções da área, 

através da elaboração de catálogos, desdobráveis e outras formas de tipo 

multimédia. 

 

A associação Amato Lusitano, sedeada na cidade de Castelo Branco e criada em 

1998, visa a animação do desenvolvimento de pessoas e comunidades no sentido de 

prevenir ou atenuar a exclusão social. Tal passa pela promoção de competências 

sociais, animação de formas de cooperação e valorizando a componente lúdica, 

assente na identidade e recursos locais. No âmbito do Programa de Luta Contra a 

Pobreza desenvolve o projecto Porta Aberta, de que é entidade gestora, tem 

desenvolvido intervenções em habitações degradadas, nomeadamente na zona 

histórica da cidade, apoio a idosos, à comunidade imigrante e cigana, a 

desempregados, a trabalhadores precários, etc., e acções de sensibilização. Tal tem 

implicado a colaboração e apoio de diversas entidades. Exemplo de trabalho com as 

comunidades imigrantes é o da criação de um centro local de apoio à comunidade 
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imigrante. Colaborou com a associação Outrém no projecto Clube Bus de luta contra 

as toxicodependências: um velho autocarro de dois andares instalado numa zona nova 

da cidade propõe aos jovens actividades de ocupação dos tempos livres. 

 

6.3.2 Relações Institucionais e Cooperação 

Depois de termos feito a análise do tecido institucional do concelho de Castelo Branco, 

enquanto indicador da existência e do grau de evolução do capital social da região, 

chega agora a hora, seguindo o mesmo objectivo, de avaliar a intensidade das 

relações institucionais e de cooperação dos diferentes actores sociais e institucionais 

com particular relevância para a promoção socio-económica do território. 

Nesse sentido, no que diz respeito ao ambiente institucional no concelho, parece 

haver um esforço de todos os agentes para que se construa um caminho comum que 

favoreça um clima empresarial, institucional, social e económico capaz de levar o 

concelho para a liderança das dinâmicas de desenvolvimento local e regional. Ao nível 

por exemplo das parcerias entre as empresas e o IPCB ou entre este e a comunidade, 

parece ter havido uma grande evolução nos últimos anos, com o Instituto a ser 

chamado a prestar cada vez mais serviços quer às empresas quer à sociedade 

(investigação, desenvolvimento de produtos, etc.) existindo também uma forte 

tentativa de divulgação científica de criação de relações de parceria com vários 

actores sociais e institucionais locais, regionais e nacionais. Por outro lado, este clima 

de inter-ajuda, apoio e confiança entre instituições é uma situação patente na relação 

de cooperação entre a Câmara Municipal e os agentes de desenvolvimento locais, na 

medida em que nas entrevistas, todos os inquiridos mostraram apreço pelo esforço e 

disponibilidade da Câmara Municipal de Castelo Branco em colaborar e ajudar no que 

é possível, sempre que solicitada.  

Em relação às Relações Institucionais Intermunicipais podemos observar a existência 

de algumas rivalidades, situação que, conforme nos foi confirmada pelos responsáveis 

políticos entrevistados (Câmara Municipal e Junta de Freguesia) já vem de longos 

anos de história, de luta por recursos escassos, visibilidade e poder. É também da 

opinião do entrevistados que esta situação deveria ser combatida, instaurando um 

clima cordial e de cooperação, pois as rivalidades inter e intra concelhias acentuam as 

desigualdades territoriais e impedem que se forme um núcleo de força capaz de 

mobilizar recursos indispensáveis ao desenvolvimento de todo o território. Ainda assim 

e apesar deste problema, parece estar a ser feito um esforço, por parte de diferentes 

municípios (em especial os dos concelhos mais próximos da raia), no sentido de 

coordenarem esforços visando a criação de sinergias e parcerias que conduzam a 

uma maior coesão do território. Este esforço procura também facilitar o 
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desenvolvimento de ideias e auxiliar a implementação de projectos comuns que se 

traduzam na promoção, enriquecimento e desenvolvimento do território e das suas 

gentes. 

Quando se analisa a actividade associativa, seja industrial, sectorial ou simplesmente 

recreativa, os resultados são uníssonos para todos os casos, os sócios destas 

organizações não participam de forma activa no desenrolar das actividades sendo na 

maioria dos casos meros receptores de informação e “utentes” dos serviços prestados 

sempre que as necessidades assim o exigem. Esta situação reflecte o facto de ao 

nível da população se poder perceber a existência de uma fraca participação cívica, 

quer pela ausência de movimentos cívicos ou de voluntariado, como pela fraca 

participação associativa. 

Ainda a este nível é também de realçar alguns dos problemas que nos foram 

colocados pelas diversas instituições entrevistadas.  

Como vimos, existem de facto diversas e inúmeras entidades e associação 

promotoras do desenvolvimento, muito embora, a sua dimensão, os objectivos, e 

interesses, assim como os recursos que disponibilizam variar substancialmente. 

Apesar deste constituir um facto positivo, foi-nos reportado pelos entrevistados ligados 

a estas entidades a existência de graves problemas que põem em causa a sua 

sustentabildiade e dos seus projectos. 

Entre os problemas enunciados, surge em primeiro lugar a dificuldade de 

reconhecimento do papel do seu nos respectivos campos de actuação, por parte das 

entidades públicas responsáveis pelo seu financiamento; depois, na lista de problemas 

aparece a sobreposição de certos objectivos e actividades entre várias instituições, 

associações e outras entidades públicas; por fim é referido todo um conjunto de 

situações derivadas do facto destas associações não terem fundos próprios e, por 

conseguinte, o seu funcionamento e as suas actividades/projectos estarem 

dependentes (quase exclusivamente, salvo raras excepções) de fundos comunitários. 

Neste contexto, estas associações procuram um modelo de sustentação que lhes 

permita funcionar e implementar os seus projectos e actividades. Segundo os 

responsáveis entrevistados, tal modelo passa, aparentemente, por uma multiplicação 

de tarefas que possam desempenhar; pela inclusão nas suas estruturas de técnicos 

qualificados em busca de inserção profissional (o que será dificultado pelo crescimento 

desordenado do número de entidades) com uma capacidade de iniciativa de empenho 

mais elevada do que pessoas em regime de voluntariado; por uma comunicação entre 

entidades mais frequente e eficiente, nomeadamente na gestão de recursos humanos. 

Simões et al. (2001), a propósito do desenvolvimento da empresarialidade em meios 

rurais, refere a exigência, para este tipo de intervenções, da existência de 
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competências específicas e mais diversificadas, tecnicamente fundamentadas, e a 

necessidade de haver uma aposta na animação económica, na diferenciação das 

estratégias de intervenção e num melhoramento da concertação entre agentes. 

 

6.4 Principais Conclusões 

 
A centralidade que a questão dos recursos humanos e da sua formação estão a ter 

nas agendas políticas internacional e nacional, bem como os recursos de 

financiamento, nomeadamente com origem nos fundos estruturais, destinados à 

formação e qualificação das populações, tiveram um impacto assinalável no reforço e 

na qualificação das estruturas educativas e formativas do distrito de Castelo Branco. 

Alguns desses reflexos fizeram-se sentir num reforço e numa melhoria quer ao nível 

dos recursos, materiais disponíveis, designadamente das instalações e equipamentos, 

quer das competências dos recursos humanos envolvidos – educadores, formadores, 

coordenadores, etc. Contudo, nem tudo é positivo, num quadro de expansão e de 

qualificação da actividade e das infra-estruturas de educação/formação concomitante 

com a exigência de ter recursos humanos qualificados, a análise dos dados sugerem a 

existência de um conjunto de desajustamentos e debilidades que se encontram 

correlacionados sobretudo com a estruturação e o perfil da oferta formativa, 

nomeadamente: a insuficiência de estudos sistemáticos que ajudem a promover uma 

maior adequação das acções às necessidades específicas do tecido empresarial; a 

ausência de uma oferta estruturada de formação, marcada pela multiplicidade de 

actores (muitas entidades), pela insuficiente especialização (por entidades) e pela 

excessiva sobreposição (entre entidades), ao nível das áreas temáticas, dos público-

alvo e das modalidades de formação e por outro lado a insuficiência da oferta em 

determinadas áreas e também no caso da formação, em determinadas modalidades 

(ex. formação de reconversão e a formação direccionada ao dirigentes das 

organizações); e finalmente, as dificuldades de recrutamento de formandos, situação 

que provoca alguns desajustes entre a oferta e os público-alvo. 

No que diz respeito aos beneficiários directos do sistema educativo e formativo, a 

expansão da oferta e a diversificação dos seus conteúdos, possibilitou a abertura de 

alternativas para um melhoramento em termos pessoais e profissionais, quer se 

considere o publico jovem e/ou os activos quer os desempregados. No âmbito deste 

trabalho não houve inquirição a estudantes ou a formandos mas, por exemplo no caso 

destes últimos podemos recorrer-nos do estudo elaborado pelo NERCAB (2006) para 

percebermos os níveis de satisfação e os impactos da formação profissional revelados 

pelos ex-formandos inquiridos no decorrer desse estudo. De entre os principais 
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impactes referidos pelos ex-formando destacam-se os seguintes: a) valorização e 

desenvolvimento pessoal, que no caso de públicos mais desfavorecidos surge 

associada ao desenvolvimento humano (melhoria de hábitos de higiene, linguagem e 

comportamento) e à aquisição de competências básicas (escrever uma carta de 

apresentação ou elaborar um currículo); b) Aquisição e/ou aperfeiçoamento de 

conhecimentos e de capacidades e competências profissionais; e c) melhoria dos 

desempenhos profissionais através da adopção de novas atitudes (confiança, rigor, 

profissionalismo, melhoria das relações com colegas e superiores), da aplicação de 

novas capacidades (maior autonomia na decisão e execução e maior aptidão para 

novas responsabilidades e funções) e novas competências (instrução, melhoria de 

novas técnicas e procedimentos). Por conseguinte, a informação disponível sugere 

que esta evolução na oferta contribui mais para melhorar os desempenhos 

profissionais, no aumento da motivação/satisfação dos trabalhadores e das suas 

competências e capacidades profissionais e relacionais, na sequência da aquisição de 

conhecimentos, capacidades e competências de base especifica, do que para 

promover ajustamentos dos percursos profissionais (situação na profissão, nível 

salarial, relação contratual, etc), bem como na promoção da empregabilidade dos 

indivíduos desempregados e à procura do primeiro emprego. 

Por último, os esforços realizados e os recursos mobilizados para a atracção e fixação 

de recursos humanos jovens, em idade activa e qualificados e a formação de activos 

já inseridos no mercado de trabalho, produziram um conjunto de efeitos globalmente 

positivos no tecido empresarial. Estes reflexos podem ser observados, por exemplo, 

na melhoria dos níveis de qualificação do pessoal ao serviço nas empresas, quer dos 

quadros médios e superiores, quer do pessoal altamente qualificado; e no aumento 

substantivo do número de trabalhadores que recebeu acções de formação, sobretudo 

de formação contínua (aperfeiçoamento e reciclagem), decorrentes da necessidade de 

adquirirem competências específicas para funções que desempenhem ou de se 

adoptarem a novas exigências. Contudo, o elevado peso dos profissionais semi-

qualificados e não qualificados indicia a necessidade de se continuar a apostar na 

qualificação dos activos empregados.  

Para a concretização desse objectivo é crucial a posição que as empresas tem face à 

formação. Apesar de globalmente existir uma maior consciencialização da importância 

dos recursos humanos/trabalhadores e da formação para a competitividade e 

produtividade das empresas, a maioria, sobretudo as mais pequenas e em sectores 

mais tradicionais, continuam a ter alguma resistência à formação e não apostam na 

formação, nem tão pouco a reconhecem como um investimento essencial para a sua 

sobrevivência, existindo alguns casos que só recorrem a acções de formação apenas 
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para responder a determinadas imposições legais ou decorrentes de novas 

necessidades técnicas e tecnológicas devido à aquisição de novas máquinas e 

equipamentos. Na verdade, a maioria das empresas não faz diagnósticos de 

necessidades de formação internos, não tendo um conhecimento profundo das suas 

necessidades específicas de formação; por outro lado, na maioria delas não existe 

uma política/estratégia de formação interna predominando as estratégias de 

recrutamento passivas. Estes dois factores conduzem a que nalguns casos as 

empresas promovam acções que não correspondem efectivamente às suas 

necessidades, nem às dos seus trabalhadores. No outro oposto estão um número 

crescente, ainda que minoritário, de empresários e gestores que valorizam cada vez 

mais a qualificação dos recursos humanos, que promovem formação para os seus 

trabalhadores e que começam a estar cada vez mais atentas às suas necessidades 

específicas, procurando formação concreta ao invés de tentarem encaixar as suas 

necessidades de formação na oferta existente no mercado, recorrendo cada vez mais 

a estratégias activas de recrutamento, através da formação e do reforço de 

competências na própria empresa. Em termos de produtos finais e de satisfação com 

as acções de formação desenvolvidas, os resultados apontam para que os efeitos se 

verifiquem a diferentes níveis da actividade da empresa, designadamente: reforço e 

estimulo da capacidade produtiva instalada; introdução de novos produtos, serviços e 

processos organizacionais; elevação da qualidade dos produtos, serviços 

produzidos/oferecidos e dos processos de trabalho; modernização da produção no 

sentido de se adaptar às mutações tecnológicas e organizacionais; procura de 

formação em novas áreas de competitividade – certificação, qualidade, ambiente, 

internacionalização, responsabilidade social, etc. Para finalizar, dizer que a maioria 

destas empresas promove formação em horário pós-laboral, embora comece a existir 

uma predisposição para deixarem os trabalhadores frequentarem os cursos em horário 

laboral.  

Num contexto marcado pela carência global de habilitações e qualificações dos 

recursos humanos, a evolução registada no sistema de ensino/formação contribuiu 

obviamente para melhorar globalmente o perfil dos recursos humanos – que evoluiu 

favoravelmente (com o reforço dos trabalhadores com maiores níveis de qualificação e 

melhoria das habilitações do pessoal ao serviço nas empresas), ainda que exista uma 

bacia de emprego de reduzida dimensão e que apresenta, um défice em termos de 

qualificação e formação em que mais de 1/3 dos trabalhadores tem escolaridade igual 

ou inferior ao 1º ciclo; mas também para, no caso concreto da formação profissional e 

em contexto de mercado de trabalho, colmatar as debilidades de uma oferta 

tendencialmente centrada no ensino formal de carácter generalista e dar resposta a 
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uma crescente procura de formação contínua por parte dos trabalhadores.  

Não obstante a avaliação positiva dos contributos inerentes à existência de um 

sistema de ensino e formação abrangente e diversificado, os dados recolhidos 

sugerem resultados concretos pouco visíveis, por exemplo, na evolução dos percursos 

profissionais (situação na profissão, vinculo contratual, progressão na carreira ou nos 

níveis salariais) ou na empregabilidade (criação, obtenção e/ou mudança de 

emprego). Por outro lado e apesar das evidentes melhorias, continua a existir uma 

desarticulação entre o sistema de educação e de formação na oferta que dispõe e as 

necessidades de qualificações e competências por parte das empresas, e cuja relação 

é marcada por alguma falta de diálogo e de cooperação. Por exemplo, a análise do 

sistema educativo e formativo da região demonstra uma aposta no domínio das novas 

tecnologias (informática, electrónica e electrotecnia) particularmente presente no 

ensino secundário tecnológico e na oferta ao nível do ensino superior. Esta aposta na 

formação na área das novas tecnologias deverá ser acompanhada pelo tecido 

empresarial de forma a imprimir uma maior dinâmica e capacidade de inovação e 

organização no território. Também o sector da hotelaria e turismo tem um enorme 

potencial de crescimento, que tem vindo a ser alcançado pelas instituições de ensino e 

que se reflecte no crescente numero de cursos existentes nessas áreas, no qual o 

papel assumido pelas escolas profissionais tem-se revelado determinante.  

Dizer ainda que as informações disponíveis mostram-nos algumas atitudes menos 

positivas face ao sistema de formação tecnológica e profissional dentro e fora do 

sistema de ensino. Por exemplo, a procura da oferta publica de formação inicial está 

associada aos públicos jovens e problemáticos que não tiveram sucesso na frequência 

do sistema formal de ensino e que muitas vezes procuram a formação profissional 

mais como uma equivalência escolar do que uma saída profissional (ex. referência a 

situações de recusa de emprego após a frequência das acções); ou ainda situações 

de procura de formação como resposta a expectativas individuais ou como fonte de 

rendimento. Há ainda uma desvalorização social das profissões de carácter manual – 

serralharia, mecânica, transformação da madeira, etc. e uma desmotivação dos jovens 

face à formação e aos cursos com uma vertente mais profissionalizante. Estas 

situações têm reflexos e condicionam claramente a promoção da empregabilidade. 

Para terminar, apenas reconhecer que só uma análise mais aprofundada da oferta de 

educação/formação presente na região e os seus impactes quer sobre os beneficiários 

finais quer sobre os empregadores, a sociedade e o território, permitiria tirar 

conclusões sobre o seu grau de adequação às necessidades reais do tecido produtivo, 

institucional e social dos territórios referidos e o seu verdadeiro impacto em termos de 

desenvolvimento.  
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No que diz respeito à Caracterização da Envolvente Institucional podemos concluir 

que o tecido institucional é hoje bastante diversificado, tendo vindo a verificar-se uma 

melhoria da situação no que diz respeito à evolução do número de 

instituições/organismos presentes no território. Não obstante estas 

instituições/organizações padecem dos males comuns a outras instituições do género 

quer da região centro quer do país e que consiste na falta de sustentabilidade própria, 

ou seja, a sua dependência dos fundos comunitários ou do governo regional e 

nacional para a realização das suas actividades.  

Em relação às Relações Institucionais Intermunicipais podemos observar algumas 

rivalidades, situação que vem de longos anos de história mas que deve ser combatida 

instaurando um clima cordial e de cooperação, pois as rivalidades inter e intra 

concelhias acentuam as desigualdades territoriais e impedem que se forme um núcleo 

de força capaz de mobilizar recursos indispensáveis ao desenvolvimento do território. 

Por outro lado parece existir um bom clima relacional na escala do concelho, no 

sentido de se construir um caminho comum, capaz de levar o concelho a liderar as 

dinâmicas de desenvolvimento local e regional. Ao nível da população pode perceber-

se a fraca participação cívica, quer pela ausência de movimentos cívicos ou de 

voluntariado, como pela fraca participação associativa. 

Ao nível da Cooperação Transfronteiriça não têm existido muitos projectos em comum 

que verdadeiramente dinamizem e contribuam para o desenvolvimento nas duas 

regiões da raia. Há contudo sinais de progressos e perspectivas para um futuro 

promissor com a criação de projectos em parceria e com objectivos comuns de 

cooperação como é exemplo da recente criada "Triurbir - Triângulo Urbano Ibérico-

Raiano", designação para uma associação de desenvolvimento criada pela cidade de 

Castelo Branco e duas cidades espanholas, Cáceres e Plasencia e que já consegui 

também mobilizar a cidade de Portalegre. 

Em suma, apesar de ter havido uma evolução ao nível do capital social do concelho 

ainda há muito a fazer para combater as clivagens existentes. Por exemplo, as acções 

de cooperação, particularmente no domínio empresarial, serão também um excelente 

veículo de promoção externa da região pelo que deverá ser assumida a participação 

em programas de cooperação estabelecidos entre associações empresariais, centros 

tecnológicos, agências ou associações de desenvolvimento, universidades, etc. Por 

outro lado, se os actores locais encontrassem bases estratégias de cooperação e de 

complementaridade necessárias e inevitáveis para o desenvolvimento solidário e 

sustentável da região, combatendo as rivalidades existentes, a estruturação e 

consolidação dos sistemas urbanos territoriais, nomeadamente no AUCI (Castelo 

Branco, Fundão, Covilhã e Guarda) e que passa por intervenções pluri-sectoriais no 
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quadro de constelações de cidades e dos espaços rurais entre elas, poderia constituir 

uma mais valia preciosa em termos sociais com o aumento da coesão, em termos 

económicos com o aproveitar dos mercados regionais e nacionais e a nível político 

com a mobilização demais recursos e investimento. Também a aposta em parcerias e 

redes de cooperação entre empresas poderia constituir um bom recurso para que 

diversas actividades económicas adquiram uma capacidade competitiva. Assim com 

as parcerias e colaboração/cooperação entre as escolas (secundário, profissionais e 

superiores), cooperativas, associações e empresas com organismos públicos podem 

vir a ser factores estruturantes de actuação e uma boa forma de encontrar bases de 

apoio tecnológico e financeiro para a dinamização da inovação e da competitividade 

do concelho, as parcerias público/privado também devem ser incentivadas, pois são 

muito incipientes. As parcerias sistema de ensino/empresas e a adaptabilidade da 

oferta formativa às necessidades e potencialidades do concelho, os incentivos à 

investigação, a criação de empresas e empregos qualificados são pontos fortes para o 

desenvolvimento das esferas tecnológica, inovação e empreeendorismo. Deveria 

ainda haver um maior incremento das actividades desportivas e principalmente 

culturais como forma de mobilização da população. 
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7.1 Introdução 
 
Num contexto de crescente complexidade das relações, dos fenómenos e das instituições, a 

procura por melhores níveis de desenvolvimento económico e social exige a adopção, por 

parte dos actores sociais (públicos e privados), de políticas públicas e práticas mais 

inovadoras e integradas que se traduzam em respostas mais eficientes aos desafios 

colocados por esta nova realidade.  

As experiências do passado demonstram que não há formas simples e universais de lidar 

com os desafios colocados, os estrangulamentos existentes e as oportunidades latentes 

nesta nova ordem social, económica e política. Elas dizem-nos que não há uma estratégia 

única e universal que possa ser aplicada a qualquer região, sem ter em conta o seu contexto 

específico. E os resultados comprovam que a mera reprodução de políticas de 

desenvolvimento em diferentes contextos não tem, frequentemente, nenhum efeito ou tem 

muito pouco impacto, na criação de um processo de desenvolvimento local e regional 

sustentável (Storper, 1997). Impele-se assim a necessidade de novas estratégias políticas 

de desenvolvimento. 

Este capítulo pretende problematizar e reflectir esta complexidade traduzida quer ao nível 

das políticas mais recentes, quer ao nível dos resultados obtidos no espaçonacional, e 

particularmente, na Beira Interior Sul 

 

Para Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney (2006:13), as políticas tradicionais top-down 

consistem normalmente na provisão quer de infra-estruturas quer na atracção de indústrias 

ou investimento externo directo, defendendo-se que a lógica por detrás desta estratégia é a 

de que acessibilidades deficientes ou a ausência de empresas que pudessem articular à sua 

volta um tecido industrial dinâmico e gerar transferências tecnológicas estava na raiz dos 

problemas de atraso de muitas áreas. Conclui-se que, até recentemente, as políticas de 

desenvolvimento local e regional e de criação de emprego estavam estruturadas em dois 

eixos: o enriquecimento do território com a construção de infra-estruturas e políticas 

baseadas na industrialização. 

São múltiplas e várias as razões que levaram à ineficácia destas políticas de 

desenvolvimento local e regional (Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney, 2006:13). Entre as 

razões externas podemos encontrar, por exemplo, a fraca ou deficiente qualificação e 

competência, em certos domínios, dos actores sociais responsáveis pela implementação 

das politicas, tornando as comunidades os principais obstáculos ao sucesso das estratégias 

de desenvolvimento; ou noutros casos, as fracas estruturas económicas, como por exemplo 

a existência de um tecido produtivo pouco competitivo e de fraca dimensão, que conduziram 

à destruição dos esforços políticos para o desenvolvimento; há ainda situações que revelam 
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a pobreza, social, económica e politica dos contextos sociais e institucionais como possíveis 

razões para a fraca desempenho das políticas tradicionais de desenvolvimento.  

Ao olharmos para os factores internos inerentes ao design e implementação das políticas de 

desenvolvimento, o primeiro aspecto prende-se com a concentração das iniciativas naqueles 

que se consideravam ser os factores mais óbvios de desenvolvimento (ex. acessibilidades 

ou tecido industrial), acreditando-se que uma vez resolvidos esses problemas, o 

desenvolvimento de outras domínios viria automaticamente (Pike, Rodríguez-Pose e 

Tomaney, 2006:14). Por exemplo, a fraqueza do tecido industrial local poderia ser 

melhorada através da atracção de grandes empresas para essa localidade ou região, o que 

criaria empregos directos e indirectos, geraria transferências tecnológicas e mais valias e 

fortaleceria o empreendedorismo. Contudo, o impacto da implementação destas políticas de 

desenvolvimento foi na maioria dos casos decepcionante – um forte investimento em infra-

estruturas com pouco ou nenhum investimento noutros factores de desenvolvimento como, 

por exemplo, o apoio às empresas locais, o melhoramento dos recursos humanos locais ou 

a difusão e assimilação de tecnologias, criou frequentemente apenas acessibilidade 

imperfeitas aos mercados. Nos piores cenários, essas estratégias não só impediram as 

empresas locais e com menores níveis competitivos de ganharem espaço em mercados 

externos, como permitiram às empresas externas e de maior capital ganharem terreno nos 

mercados internos fazendo com que estas, em vez de dinamizarem o ambiente em que 

estavam inseridas, se deslocassem para esses territórios apenas atraídas por incentivos e 

subsídios, abandonando-os, posteriormente, de um modo relativamente rápido. Em segundo 

lugar, como principal razão para a falha das políticas tradicionais de desenvolvimento, 

encontra-se a tendência para replicar políticas estandardizadas em diferentes áreas do 

mundo, sem ter em conta os contextos económico, social, político e institucional específicos 

dos locais, regiões e países onde as políticas são implementadas. Por outro lado, estas 

estratégias de replicação top-down alienaram as populações locais que, na maioria dos 

casos, tiveram pouco ou nenhum envolvimento na construção da visão futura de 

desenvolvimento para o seu território (Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney, 2006:15). 

Neste sentido, o falhanço das tradicionais políticas top-down, conjuntamente com as 

alterações e os desafios gerados pela globalização já aqui abordados, conduziu por um 

lado, a um sério repensar dos processos e políticas de desenvolvimento e, por outro, face à 

passividade dos governos centrais e administrações locais, a uma tomada de posição dos 

diversos actores sociais locais e regionais que procuram impulsionar e controlar os 

processos de ajustamento às novas realidades e desafios colocados. O resultado foi que 

nos anos 90 surgiram uma série de políticas de desenvolvimento territorial baseadas em 

diversas correntes teóricas que se afirmaram como inovadoras, em particular devido à sua 

natureza de bottom-up (Stöhr 1990; Vázquez Barquero, 1993). 



Capítulo 7 – Políticas de Desenvolvimento: Portugal, a Região Centro e Castelo Branco 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

173 

Quadro 1 – Políticas de Desenvolvimento Local e Reg ional 

Top-down e Bottom-up 
 

Domínios 

 
Perspectivas 

Top-down 
 

Perspectivas Bottom-up 

Actores Sociais – 
Definição das 
estratégias de 
desenvolvimento 

As decisões sobre onde 
implementar as estratégias de 
desenvolvimento são tomadas 
pelos planeadores e governos 
centrais nacionais sem grande ou 
até nenhum envolvimento dos 
actores locais e regionais. 

Promoção do desenvolvimento em todos os 
territórios pela mobilização do potencial 
económico e da vantagem competitiva de 
todas as localidades e regiões.  As 
iniciativas para as estratégias de 
desenvolvimento são então pensadas local 
ou regionalmente. 

Actores Sociais – 
Implementação e 
Gestão das estratégias 
de desenvolvimento 
(onde e quando são 
tomadas as decisões) 

As políticas tradicionais são 
normalmente desenhadas, geridas 
e implementadas por ministérios 
nacionais ou por agências 
governamentais centrais. 

O envolvimento de actores locais e regionais 
implica uma maior coordenação vertical e 
horizontal de todos os actores envolvidos - 
descentralização e cooperação vertical entre 
diferentes níveis de governação e 
instituições (local, regional, nacional, 
supranacional) e coordenação e cooperação 
horizontal entre os actores publico e privado. 
Cria-se um contexto complexo contexto de 
gestão e governança com múltiplos níveis e 
diversos actores. 

Abordagem face ao 
desenvolvimento 

Tipicamente centram-se na 
promoção de sectores industriais 
específicos que possam ajudar a 
criar dinamismo económico. 
Desenvolvem-se grandes projectos 
industriais que tendencialmente irão 
promover actividade económica 
adicional e gerar redes e cadeias 
de valores necessários para 
alcançar o desenvolvimento 
sustentável. 

Abordagem territorial para atingir 
desenvolvimento económico. As estratégias 
de desenvolvimento são construídas com 
base em diagnósticos das condições 
económicas, sociais e institucionais de cada 
território e na identificação dos potenciais 
económicos locais. 
Identificam-se e usam-se os potenciais de 
desenvolvimento económico de cada área e 
estimula-se o progressivo ajustamento do 
sistema socio-económico local e regional, às 
mudanças das condições económicas. 

Mecanismos de 
atracção de 
actividades 
económicas 

Apoio financeiro, pacotes de 
incentivos, subsídios são os 
principais factores para atrair e 
manter a actividade económica. 

Concentra-se no melhoramento das 
condições básicas para o desenvolvimento e 
atracção de potencial actividade económica. 

Fonte: Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney, 2006:16-17 (traduzido e adaptado pela autora). 

 
 
 
7.2 Política Regional Europeia 
 
O discurso da União Europeia privilegia a consolidação do modelo de desenvolvimento 

social, mantendo a prosperidade e assegurando a estabilidade; quer-se prosperidade 

económica, num modelo de crescimento sustentável, respeitador do ambiente onde se 

garanta a solidariedade e a coesão social, com igualdade de oportunidades e sem exclusão. 

Para além disso, quer-se que esse equilíbrio económico e social corresponda a um 

equilíbrio territorial. Mas, na realidade, a UE que conhecemos actualmente apresenta 
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desequilíbrios regionais e assimetrias de grande dimensão, algumas herdadas do passado, 

outras emergentes.  

No contexto europeu, Portugal ocupa uma posição periférica, quer em termos físicos, quer a 

nível do desenvolvimento socioeconómico, o que implica a realização de um esforço para 

“convergir”, maximizando os efeitos da Política Regional da UE no combate às assimetrias, 

tanto internas como externas. Precisamos de aprender com os outros e de colher 

ensinamentos dos países que souberam tirar maior partido da Política de Coesão da UE, 

como a Irlanda e a Espanha, actualmente com indicadores mais próximos da média 

europeia do que anteriormente. O ensino e formação, a par da investigação e 

desenvolvimento, continuam a ser um dos nossos pontos fracos, e cada vez mais são 

apontados como os eixos críticos do desenvolvimento e para o futuro de toda a Europa.  

Como pode Portugal enfrentar estes desafios? Qual o papel das políticas nacionais, em 

colmar as desigualdades existentes sem contudo comprometer o desenvolvimento 

económico e procurando alcançar um desenvolvimento sustentável para o País e as suas 

regiões, sobretudo as que apresentam indicadores sociais e económicos menos favoráveis? 

De que forma poderemos ultrapassar os nossos estrangulamentos e trabalhar para esta 

utopia viável que é um cenário territorial mais equilibrado? Neste capítulo vamos tentar 

responder a estas questões. 

 

7.2.1 Origem e objectivos 

Em 1957, aquando da fundação da então Comunidade Económica Europeia, a política 

regional não constituía uma prioridade uma vez que os países fundadores formavam um 

grupo relativamente homogéneo, não se verificando grandes assimetrias regionais. Não 

obstante, ainda que o projecto europeu tenha começado pela vertente económica e que as 

primeiras metas se dirigissem para a construção do mercado único, a verdade é que os 

desequilíbrios regionais, económicos, sociais e culturais eram um obstáculo à integração e 

rapidamente se compreendeu que a eficiência económica pressupunha uma convergência 

ao nível do desenvolvimento das regiões. 

É difícil dizer quando se iniciou a Política Regional na UE, na medida em que esta se 

constitui e ganha forma como um processo contínuo que começou com a criação 

progressiva de Fundos Estruturais; ainda assim, podemos arriscar e dizer que só 

poderemos falar de uma Política Regional propriamente dita, a partir de 1975, com a criação 

do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – já que vão ser claramente 

explicitados os objectivos da sua aplicação em termos de desenvolvimento das regiões mais 

pobres, através do apoio das regiões mais ricas (modelo social europeu). Poder-se-á 

mesmo considerar que só a partir de 1986, através do Acto Único Europeu, se estruturou 

uma Política Regional na UE, com a introdução no texto do Tratado de um artigo específico 
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com o objectivo da coesão económica e social. E seria ainda mais tarde, após o Tratado de 

Maastricht, em 1993, que seria criado o chamado Fundo de Coesão, um fundo estrutural 

exclusivamente dirigido aos países com níveis de desenvolvimento socio-económico menos 

favoráveis  (Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda) e vocacionado para os sectores críticos do 

ambiente e dos transportes. 

Actualmente a Política Regional da UE é aplicada através de quatro Fundos Estruturais: O 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), O Fundo Social Europeu (FSE), O 

Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA) e O Instrumento Financeiro de 

Orientação da Pesca (IFOP); e tem por objectivo reduzir as diferenças estruturais existentes 

entre as regiões da União, o desenvolvimento equilibrado do território comunitário e a 

promoção de uma igualdade de oportunidades efectiva entre as pessoas nos Estados-

Membros, participando, assim, plenamente, no objectivo de coesão económica, social e 

territorial. A estes quatro fundos pode juntar-se o Fundo de Coesão, instituído em 1994. Em 

1989 procedeu-se a uma reforma na aplicação dos Fundos Estruturais: os cinco objectivos 

iniciais foram reconvertidos, existindo actualmente 3 – ver quadro 2). Por outro lado, 

também se procedeu a um aumento da sua dotação orçamental (ver Figura 1), a uma 

descentralização administrativa e ao reforço do potencial endógeno de desenvolvimento.  

 

Quadro 2 – Objectivos prioritários da Política Regi onal Comunitária 

1994/1999 2000/2006 

Objectivo 1:  Desenvolvimento e Ajustamento 

Estrutural das Regiões Menos Desenvolvidas 

Objectivo 2:  Reconversão das Regiões e 

Zonas Industriais em Declínio 

Objectivo 1:  Desenvolvimento e 

Ajustamento Estrutural das Regiões Menos 

Desenvolvidas 

Objectivo 3:  Desemprego de Longa Duração e 

Inserção Profissional 

Objectivo 4:  Adaptação às Mutações 

Industriais 

Objectivos 2: Reconversão Económica e 

Social das Zonas com Dificuldades 

Estruturais 

Objectivo 5:  a) Adaptação das Estruturas 

Agrícolas e da Pesca; b) Desenvolvimento das 

Zonas Rurais Vulneráveis 

Objectivo 6:  Desenvolvimento das Regiões de 

Densidade Populacional Extremamente 

Reduzida 

Objectivo 3:  Adaptação e Modernização 

das Políticas e Sistemas de Educação, 

Formação e Emprego 

Fonte: Elaboração própria com base em http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 
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Figura 1 – Evolução Financeira dos Fundos Estrutura is 
(Em biliões de €) 
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Fonte: Elaboração própria com base em http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  
 

Progressivamente, foi-se compreendendo que a integração económica e social não podia 

desligar-se da integração territorial, e a segunda metade dos anos 80 ficaria marcada pelo 

reconhecimento da importância da coesão – económica, social e territorial – no processo de 

aprofundamento da integração europeia, cujo princípio seria formalmente introduzido no 

Acto Único Europeu. Basicamente, a nova filosofia de actuação, a partir da reforma dos 

Fundos de 1989, foi a de apoiar Programas Integrados em vez de financiar projectos 

avulsos, casuisticamente, dando origem aos Quadros Comunitários de Apoio (QCA)1. 

Desde a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, o nosso país tem beneficiado de 

importantes apoios, através das contribuições financeiras dos Fundos Estruturais, 

consubstanciadas no Anterior Regulamento (1986-1988), no QCA I (1989-1993), QCA II 

(1994-1999) e o actual QCA III (2000-2006).  

No quadro 2 podemos observar os objectivos estratégicos e os eixos prioritários dos QCA II 

e III. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Até ao momento, houve três períodos de aplicação dos Quadros Comunitários de Apoio: 1989/93, 1994/99 e 
2000/06, estando já preparado o QCA para o período 2007-2013. Os Quadros Comunitários de Apoio 
estruturam-se segundo Eixos Estratégicos correspondentes aos objectivos gerais, os quais, por seu turno, 
integram vários Programas Operacionais (sectoriais ou regionais), com objectivos específicos, desagregados em 
Sub-programas, com várias medidas, cada uma integrando um conjunto de Acções. As Acções podem integrar 
um ou mais projectos e dirigem-se aos beneficiários finais. Consultar www.qca.pt. 
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Quadro 3 – Objectivos e Prioridades do QCA II e do QCA III 
 

QCA II (1994/1999) QCA III (2000/2006) 

Objectivos Eixos Prioritários Objectivos Eixos Prioritá rios 

A aproximação à União 
Europeia 
 
Redução das assimetrias 
regionais internas  
 

EIXO 1 - Qualificar os 
Recursos Humanos e o 
Emprego;  
 
EIXO 2 - Reforçar os 
Factores de 
Competitividade da 
Economia;  
 
EIXO 3 - Promover a 
Qualidade de Vida e a 
Coesão Social  
 
EIXO 4 - Fortalecer a 
Base Económica 
Regional  
 

Portugal deve afirmar-se 
como fronteira atlântica 
da Europa 
 
Portugal deve privilegiar 
as actividades, os 
factores de 
competitividade e as 
tecnologias mais 
dinâmicas e estruturantes 
da economia global 
 
Portugal deve adoptar 
uma estratégia nacional 
de conservação da 
natureza e da 
biodiversidade 
 
Portugal deve valorizar a 
solidariedade e a coesão 
 

EIXO 1 - Elevar o nível de 
qualificação dos 
portugueses, promover o 
emprego e a coesão 
social  
 
EIXO 2 - Alterar o perfil 
produtivo em direcção às 
actividades do futuro  
 
EIXO 3 - Afirmar o valor 
do território e da posição 
geo-económica do país  
 
EIXO 4 - Promover o 
desenvolvimento 
sustentável das regiões e 
a coesão nacional  
 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível em www.qca.pt. 
 
A descentralização trouxe, porém, o risco do aumento da competitividade e concorrência 

muitas vezes com as regiões mais prósperas a crescer à custa das mais pobres. Em 

complemento aos Quadros Comunitários de Apoio foram então criadas as chamadas 

Iniciativas Comunitárias, que mais não são que Programas dirigidos para a totalidade do 

território comunitário, de todas as regiões, e cuja gestão, pelo menos na maior parte dos 

casos, seria feita directamente entre as instâncias da Comunidade e as regiões ou áreas de 

aplicação, colocando as regiões em competição directa entre si. Para o período 1994/1999 

estiveram em aplicação doze iniciativas comunitárias e entre 2000/2006, estiveram quatro2. 

Para além destas iniciativas comunitárias, existem outras políticas comunitárias que 

contribuem para o desenvolvimento regional, como a Política Agrícola Comum (PAC), a 

Politica Comunitária de Emprego, a Política Europeia de Investigação e Desenvolvimento e 

as Políticas de Transportes, Energia e Telecomunicações. 

 

7.2.2 O Futuro da Política Regional Europeia 

O processo de integração regional da União Europeia deveria induzir, por si próprio, uma 

convergência ao nível do desenvolvimento das regiões. A realidade, porém, viria a mostrar 

que se foram gerando novas concentrações e novas clivagens e que, por vezes, se foram 

acentuando as anteriores. Não há, de facto, um consenso quanto aos resultados da 

aplicação das políticas comunitárias ao nível da atenuação dos desequilíbrios regionais, ou 
                                                 
2 Nos quadros 12 e 13 (Cf. Anexo VI) podemos ver quais foram essas iniciativas, quais os objectivos, os grupo-
alvo e os financiamentos envolvidos. 
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seja, da convergência. Enquanto alguns estudos concluem de forma radical não ter havido 

convergência, outros insistem que houve convergência mas ela só é evidente a certas 

escalas territoriais. André Sapir, por exemplo, reconhece ter havido alguma convergência, 

no período 1985-2000, a nível nacional e das macro regiões, não a identificando facilmente, 

nem de forma generalizada, a nível regional mais baixo (Sapir 2003). Apesar de um certo 

cepticismo em relação à Política Regional da UE após os primeiros alargamentos e, em 

especial, depois da adesão dos países do Sul da Europa, a Política Regional passou a 

ocupar um lugar prioritário na agenda europeia.   

 

Desde o final dos anos 90 que se tem vindo a assistir a uma profunda alteração nas 

tendências dominantes na Política Regional da UE. Os tradicionais programas integrados 

estão a dar lugar a projectos, de maior ou menor dimensão, aplicados a diferentes escalas, 

um pouco numa mudança de postura de “dinheiro segundo as necessidades” para “dinheiro 

segundo as capacidades”. Esta abordagem, legitimada muitas vezes pela competitividade 

regional, é, no entanto, dominada por critérios de eficiência económica e de imediatismo, e 

pode constituir uma ameaça para as áreas periféricas até agora já marginalizadas pela sua 

falta de recursos e pontos de ancoragem de crescimento económico. Por outro lado, os 

dilemas do crescimento económico versus desenvolvimento continuam a fazer-se sentir e as 

dificuldades orçamentais com que a UE se debate põem grandes restrições à manutenção 

do modelo de intervenção do passado. Já no final dos anos 80 se anteviam os perigos da 

Política Regional assente em princípios de competitividade, uma vez que seria sempre 

impossível criar uma situação de concorrência perfeita e assegurar as externalidades em 

toda a superfície da Comunidade Europeia (Stöhr, 1989:195). Ainda assim, no contexto 

desta política, há um ponto onde se tem vindo a registar algum consenso: a educação e a 

necessidade de se considerar prioritário o investimento no capital humano. Para Sapir 

(2003), por exemplo, essa prioridade é, aliás, um pressuposto crítico da Agenda de Lisboa, 

onde ficou estabelecido que a Europa se deveria converter na economia do conhecimento 

mais dinâmica do Mundo. Rodriguez-Posé e Fratesi (2004) foram mais longe e 

desenvolveram um meticuloso estudo para as regiões da Europa, procurando avaliar a 

correlação entre os respectivos quadros comunitários de apoio e o desempenho das regiões 

assistidas ao nível do desenvolvimento socio-económico, tendo concluído não ser possível 

identificar-se uma correlação positiva a não ser, ainda que de forma pouco acentuada, para 

os eixos correspondentes à educação e à cultura (Rodriguez-Posé & Fratesi, 2004:109). 

Estes autores admitem que os Fundos Estruturais terão impedido uma potencial 

divergência, ao longo do processo de integração, mais do que potenciado uma convergência 

real. Ainda sobre este último assunto, há um grupo de críticos da Política Regional que vêm 

tomando posições extremas, considerando que os resultados até agora conseguidos são 
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insignificantes. Harvey Armstrong afirmava num artigo escrito em 2002, que os Fundos 

Estruturais não estão a ser eficientes, que deveriam estar a dar mais resultados ao nível da 

convergência na UE e que os Fundos teriam de ser explicados, justificando por que é que 

não funcionam. 

Por conseguinte, as alternativas para o futuro podem, de forma muito redutora, colocar-se 

entre um “alguma coisa para todos” e uma concentração em prioridades, o mesmo é dizer, 

optar por modelos que privilegiam a distribuição e a equidade ou enveredar por uma política 

de concentração, com o objectivo prioritário do crescimento económico, mesmo que 

correndo o risco de criar novas clivagens regionais e novas geometrias no mapa das regiões 

ganhadoras e perdedoras. Este dilema é, afinal, o retrato da competitividade regional que se 

faz sentir a nível global e que, na Europa Comunitária, se procura regular através de uma 

política comum, integrada. 

 
O Conselho da União Europeia apresentou em Outubro de 2006 as Orientações 

Estratégicas Comunitárias em matéria de Coesão para o Período 2007/2013: “Uma Política 

de Coesão para Apoiar o Crescimento e o Emprego”. Segundo a Comissão Europeia, os 

programas apoiados pela política de coesão económica, social e territorial deve procurar a 

conformidade com as orientações integradas para o Crescimento e o Emprego da Agenda 

de Lisboa renovada e centrar os recursos nas três prioridades seguintes (CE, 2006a:14-28): 

1. Tornar a Europa e as suas Regiões espaços mais a tractivos para investir e 

para trabalhar 

2. Melhorar os Conhecimentos e a Inovação em prol d o Crescimento 

3. Criar Mais e Melhores Empregos 

 

Para além destas recomendações, a Comissão Europeia refere por um lado a relevância da 

dimensão geográfica ou territorial da política de coesão, chamando a atenção para a 

contribuição das cidades para o crescimento e o emprego; por outro lado refere a 

importância da Cooperação – transfronteiriça, transnacional e inter-regional, para uma mais 

fácil implementação das políticas e construção de um processo de desenvolvimento e de 

crescimento económico célere (CE, 2006:29). Da análise deste documento podemos afirmar 

que os três novos objectivos prioritários da Política de Coesão para o período 2007/2013 

são os seguintes: 1) Convergência; 2) Competitividade Regional e Emprego; 3) Cooperação 

Territorial Europeia. No quadro seguinte poderemos ver os Objectivos e Instrumentos 

propostos pela Comissão para o QCA IV, comparando-os com os do QCA III. 
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Quadro 4 – Comparação dos Objectivos e Instrumentos  do QCA III e QCA IV 
 

2000/2006 2007/2013 
Objectivos Instrumentos Objectivos Instrumentos 

Reforço da Coesão Económica e 
Social das regiões com atraso de 
desenvolvimento (Fundo de 
Coesão) 

Fundo de 
Coesão 

Objectivo 1: Desenvolvimento e 
Ajustamento Estrutural das 
Regiões Menos Desenvolvidas 

FEDER, FSE, 
FEOGA e IFOP 

Convergência FEDER, FSE, 
Fundo de Coesão 

Objectivos 2: Reconversão 
Económica e Social das Zonas com 
Dificuldades Estruturais 

FEDER e FSE 

Objectivo 3: Adaptação e 
Modernização das Políticas e 
Sistemas de Educação, Formação 
e Emprego 

FSE 

Competitividade 
Regional e 
Emprego 

FEDER e FSE 

Reforço da Coesão e da 
Cooperação e promoção do 
Desenvolvimento das Regiões 
Fronteiriças (Interreg III)  

FEDER 

Reconversão de áreas urbanas 
degradadas e melhoria da 
qualidade do ambiente urbano 
(Urban II)  

FEDER 

Valorização das zonas rurais, nos 
aspectos económico, social e 
cultural (Leader +)  

FEOGA 

Combate à exclusão social e no 
mercado de trabalho (Equal)  FSE 

Cooperação 
Territorial Europeia FEDER 

Desenvolvimento Rural e 
Reestruturação do Sector da Pesca 
(fora do objectivo 1) 

FEOGA e IFOP   

Fonte: Adaptado de Comissão Europeia, 2004: xlii. 
 

Na Cimeira de Lisboa que teve lugar em Março de 2000, a União Europeia propôs-se o 

objectivo estratégico de se tornar, até 2010, «a economia do conhecimento mais competitiva 

e dinâmica a nível mundial, capaz de um crescimento económico sustendado e sustentável, 

caracterizado por mais e melhores postos de trabalho e por uma maior coesão social» 

(Comissão Europeia, 2000:1). De acordo com o Terceiro Relatório sobre Coesão Económica 

e Social (Comissão Europeia, 2004: xi-xiii), para alcançar estes objectivos defende-se que é 

necessário preencher dois conjuntos complementares de condições. O primeiro conjunto 

compreende: 

1. Dotação dos territórios com infra-estruturas de base (redes de transportes, 

telecomunicações e energias eficientes, bons serviços de abastecimento de água e 

saneamento, boas infra-estruturas colectivas); 

2. Dotação dos territórios com recursos humanos possuidores de níveis adequados de 

competências e formação; 
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3. Dotação/melhoramento das infra-estruturas de apoio institucional e de 

enquadramento administrativo nos territórios; 

 

O segundo conjunto de condições está directamente relacionado com os factores intangíveis 

de competitividade territorial importantes para a economia do conhecimento e compreende: 

1. Considerar a inovação como uma prioridade; 

2. Promover a ampla acessibilidade às tecnologias de informação e comunicação e o 

seu uso eficaz; 

3. Garantir a sustentabilidade do desenvolvimento; 

 

Para os autores do Terceiro Relatório sobre Coesão Económica e Social (Comissão 

Europeia, 2004: xi-xiii), para que estas condições se concretizem é necessário elaborar uma 

estratégia de desenvolvimento de longo prazo, com objectivos claros que reúnam acordo e 

apoio para a sua implementação. Por conseguinte, argumenta-se que essa estratégia global 

deve centrar-se nos seguintes aspectos: a) preparar a transição para uma economia e uma 

sociedade baseadas no conhecimento; b) modernizar o modelo social europeu, investindo 

nas pessoas e combatendo a exclusão social; c) sustentar as sãs perspectivas económicas 

e as favoráveis previsões de crescimento (Comissão Europeia, 2004: xiii). 

Não obstante, o enfoque exacto e a combinação de factores a atingir dependerá da situação 

de partida, das características da região interessada, das circunstâncias predominantes, do 

processo de desenvolvimento em curso, etc. Com o decorrer deste processo, e à medida 

que as circunstâncias se vão alterando, estes elementos terão também necessariamente 

que mudar. Não existe, portanto, uma receita única ou pré-estabelecida para o êxito do 

desenvolvimento regional. Assim, para prosseguir na via do desenvolvimento, cada região 

terá que encontrar a justa combinação de políticas com base nas suas características 

específicas a nível económico, social, cultural e institucional. 

 
 
7.3 As Políticas Portuguesas  

 

No presente, as políticas para Portugal estão a ser tomadas no âmbito da Estratégia de 

Lisboa Renovada e consubstanciam-se, na nossa opinião, no Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN) 2007/2013, no Programa Nacional de Acção para o 

Crescimento e o Emprego (PNACE) 2005/2008 e na Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2005/2015, que assumem o objectivo de integrar e 

dar resposta às linhas de orientação do Conselho Europeu e às prioridades identificadas 

pela Comissão Europeia para Portugal. 
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7.3.1 Quadro de Referência Estratégica Nacional (QR EN) 2007-2013 

O Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) apresenta as propostas de 

prioridades estratégicas de desenvolvimento económico, social e territorial, para o próximo 

período de programação, 2007/2013, dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão em 

Portugal. As prioridades estratégicas do QREN concentram-se nos quatro domínios 

considerados essenciais para assegurar, de forma sustentável, o crescimento da economia 

e do emprego: 

� Promover o Crescimento Sustentado 

� Garantir a Coesão Social 

� Qualificar as Cidades e o Território 

� Assegurar a Governação Eficiente 

 

Estas prioridades estratégicas reflectem objectivos muito concretos traduzidos em sub 

prioridades conforme se pode observar no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Prioridades e sub-prioridades no QREN pa ra 2007/2013 
 
 

SUB-PRIORIDADES Objectivos 

Aumento da Competitividade das 
Empresas Competitividade da Economia 

Melhoria da Qualidade dos Activos 
Empregados; Valorização dos 
Recursos Humanos; Melhoria da 
Qualidade de Gestão dos Recursos 
Humanos 

Melhorar a Produtividade e 
Qualificar o Emprego Promover o Crescimento Sustentado 

Qualificação do Tecido Empresarial Atrair Investimento Directo 
Estrangeiro Qualificante 

Melhoria das Condições de 
Empregabilidade 

Crescimento do Emprego  

Valorização da Aprendizagem ao 
Longo da Vida. Combate ao insucesso 
Escolar e ao Abandono Precoce. 
Valorização do Enquadramento 
Profissional dos Destinatários. 

Melhorar a Qualificação Escolar e 
Profissional 

Garantir a Coesão Social 

Assegurar a Inclusão Social  Minimização das diversas 
manifestações da pobreza 

Protecção e valorização da natureza e 
da biodiversidade. 
Gestão sustentável dos recursos 
hídricos e das energias renováveis; 
Prevenção e combate da 
desertificação. 

Assegurar Ganhos Ambientais 

Eficiência dos Sistemas Territoriais Promover o Ordenamento do 
Território e Prevenir os Riscos 

P
R

IO
D

ID
A

D
E

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
S

 

Qualificar as Cidades e os Territórios 

Reforçar o Sistema Urbano e 
Fomentar as suas Interacções e 
Complementaridades 

Concretização de um Modelo 
Global de Estruturação Urbana do 
Território e Melhorar a 
Conectividade do Território 
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Qualificação dos activos; Dotação, 
Afectação e Utilização de Recursos; 
Eficácia e Transparência nos modelos 
de organização das administrações 
central, desconcentrada e 
descentralizada. 

Modernização da Administração 
Pública 

Eficiência dos sistemas de ensino, de 
saúde, de protecção social, de justiça 
e da administração fiscal. 

Melhorar a eficiência dos grandes 
sistemas sociais e colectivos 

Assegurar a Governação Eficiente 
Estímulo ao estabelecimento de 
parcerias público-privadas. 
Promoção da participação dos 
parceiros sociais e de outros actores 
privados no acompanhamento das 
políticas públicas. Novas formas de 
desempenho por entidades privadas 
de responsabilidades públicas 
colectivas. 

Reforçar a Sociedade Civil e 
Melhorar a Regulação 

Fonte: Elaboração própria com base no QREN, 2007: 55-60 e no PNACE, anexo1. 
 
 
 
7.3.2 Programa Nacional de Acção para o Crescimento  e o Emprego 2005/2008 

(PNACE) 

O Conselho Europeu da Primavera de 2005 decidiu relançar a Estratégia de Lisboa 

focalizando-a nos objectivos do Crescimento e do Emprego, procurando promover a 

competitividade, a coesão e o desenvolvimento sustentável, através da solidez das contas 

públicas, da qualificação e da inovação.  

Na sequência desta revisão, Portugal elaborou o Programa Nacional de Acção para o 

Crescimento e o Emprego 2005/2008 (PNACE), tendo em conta as 24 directrizes comuns de 

referência (Lisbon Guidelines). Este é um programa «integrado e pragmático com que se 

pretende mobilizar activamente os agentes públicos e privados para a concretização de um 

conjunto de políticas e de medidas concretas que visam promover a credibilidade, a 

confiança, a modernização e a coesão necessárias para a consolidação duma economia 

mais competitiva, de um quadro social mais justo, de uma sociedade inclusiva e promotora 

da igualdade de oportunidades para todos e de um ambiente com mais qualidade e 

sustentabilidade. Este programa é assim um guia para a concretização duma estratégia 

nacional de reformas e modernização.» (PNACE, 2005:1).  

A estratégia intrínseca a este programa foi concebida e assume-se como uma resposta 

global às linhas de orientação aprovadas pelo Conselho Europeu, nas suas dimensões 

macro e micro económica e de emprego, às recomendações gerais de política económica e 

de política de emprego para Portugal formuladas pela Comissão Europeia, e às prioridades 

identificadas pela Comissão Europeia para Portugal no Quadro da elaboração do Plano 

Nacional de Reformas. A elaboração do PNACE 2005/2008, teve ainda em conta as linhas 

de orientação do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN 2007/2013), enquanto 

documento de enquadramento para as intervenções apoiadas pelos fundos estruturais e de 
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coesão (PNACE, 2005:2). Ou seja, com a implementação do Programa Nacional de Acção 

para o Crescimento e o Emprego, Portugal pretende atingir quatro Objectivos Estratégicos 

que constituem uma agenda para a modernização: 

1. Reforçar a credibilidade, consolidando as contas públicas e apostando em políticas fortes, 

transparentes, focalizadas e direccionadas para a solução dos pontos críticos que limitam o 

desenvolvimento do País e a sua capacidade de atrair capitais e recursos internos e 

externos. 

2. Apostar na confiança, fomentando o crescimento económico, melhorando o contexto 

jurídico e legal, afirmando políticas públicas coerentes e estrategicamente enquadradas, 

incrementando o investimento público nos sectores chave para o sucesso dessas políticas, 

atraindo o investimento privado e apoiando a modernização do tecido empresarial. 

3. Assumir os desafios da competitividade, implementando um plano tecnológico que 

acresça a capacidade de gerar valor das pessoas, das empresas e das instituições, através 

do conhecimento, da tecnologia e da inovação, e eliminando as práticas burocráticas de 

forma a tornar o País mais atractivo para os negócios. 

4. Reforçar a coesão social, territorial e ambiental como factores de competitividade e 

desenvolvimento sustentável, promover o emprego, combater o desemprego e reforçar a 

educação e qualificação da população portuguesa numa óptica de aprendizagem ao longo 

da vida (PNACE, 2005:4) 

 

Neste contexto e face aos desafios colocados pela visão e estratégia definidas neste 

programa e tendo em conta o quadro contextual de partida, foram identificadas sete políticas 

transversais, agrupadas nos três domínios de referência para a elaboração dos Programas 

Nacionais de Reforma. No domínio Macroeconómico foram incluídas as políticas de 

Crescimento Económico e Sustentabilidade das Contas Públicas, bem como de Governação 

e Administração Pública. No domínio Microeconómico foram incluídas as políticas de 

Competitividade e Empreendedorismo; Investigação, Desenvolvimento e Inovação, Coesão 

Territorial e Sustentabilidade Ambiental; e Eficiência dos Mercados. No Domínio do 

Emprego foi incluída a política de Qualificação, Emprego e Coesão Social (Cf. Quadro 6)3.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Para mais detalhes sobre estas políticas e as suas medidas estruturantes ver PNACE, 2006: 41-44. 
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Quadro 6 – Políticas do PNACE 2005-2008, por domíni os  

Domínio Macroeconómico 

Políticas Objectivos 

1. Crescimento Económico 
e Sustentabilidade das 
Contas Públicas  

a) Fomentar o Crescimento, consolidar as contas públicas e controlar o 
deficit externo. 
b) Reorientar a aplicação dos recursos públicos dando prioridade aos 
investimentos indutores de crescimento e criadores de emprego. 
c) Retomar um processo de convergência real com os níveis médios de 
rendimento da União Europeia. 

2. Governação e 
Administração Pública 

a) Garantir a equidade e a sustentabilidade do sistema de protecção social. 
b) Desburocratizar os procedimentos no âmbito da função reguladora e 
fiscalizadora do Estado e melhorar as condições de livre concorrência. 
c) Promover a concertação estratégica no domínio das relações laborais e 
das grandes opções de desenvolvimento do País. 

Domínio Microeconómico 

Políticas Objectivos 

3. Competitividade e 
Empreendedorismo 

a) Criar um ambiente de negócios mais atractivo para a iniciativa privada 
num contexto de regulação reforçada, desburocratizando procedimentos e 
desenvolvendo a cultura empresarial. 
b) Incrementar o investimento em investigação e desenvolvimento, quer de 
origem pública, quer de origem privada e promover a incorporação dos 
resultados nos processos produtivos, aumentando a competitividade das 
empresas portuguesas. 

4. Investigação, 
Desenvolvimento e 
Inovação 

a)Promover a inovação, disseminar o acesso às tecnologias da informação 
de forma inclusiva, explorar vantagens competitivas e reforçar a capacidade 
de criação de valor pelas empresas. 

5. Coesão Territorial e 
Sustentabilidade Ambiental  

a) Promover um uso mais sustentável dos recursos naturais. 
b) Preservar um Estado Social dinâmico e evolutivo, promovendo a coesão 
social, territorial e ambiental. 

6. Eficiência dos Mercados  
a) Melhorar a eficiência dos mercados e, em particular, a regulamentação 
dos serviços, garantindo maior concorrência efectiva, maior competitividade 
e acesso a “inputs” produtivos em condições mais favoráveis. 

Domínio da Qualificação, Emprego e Coesão Social 

Política Objectivos 

7. Qualificação, Emprego e 
Coesão Social 

a) Reforçar a educação e a qualificação dos portugueses e adaptar os 
sistemas de educação e formação às necessidades de criação de novas 
competências. 
b) Promover a criação de emprego e atrair e reter o maior número de 
pessoas no emprego, prevenindo e combatendo o desemprego, 
nomeadamente de jovens e de longa duração. 
c) Gerir de forma preventiva e precoce os processos de reestruturação e 
deslocalização empresarial. 
d) Promover a flexibilidade com segurança no emprego num quadro de 
reforço do diálogo e concertação social. 
e) Modernizar o Sistema de Protecção Social. 
f) Desenvolver o carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo, a 
igualdade de oportunidades para todos, a reabilitação e a reinserção, a 
conciliação entre a vida social e profissional e a igualdade de género. 

Fonte: Construído com base em PNACE, 2005:6. 
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7.3.3 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Susten tável 

A União Europeia, na linha das resoluções das Nações Unidas, desenvolveu em 2001 uma 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável (EDS) em complemento da Estratégia de 

Lisboa, adoptada em 2000, para reforçar e harmonizar as políticas comunitárias. Esta 

Estratégia foi adoptada no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001, e desde aí sofreu 

várias alterações. Em 2006, o Conselho Europeu aprovou uma nova EDS para uma UE 

alargada, com base na que foi aprovada em 2001, intitulada: “Uma Europa sustentável para 

um mundo melhor: Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável”. O objectivo 

global da nova EDS da UE é «identificar e desenvolver acções que permitam à UE atingir 

uma melhoria contínua da qualidade de vida para as gerações actual e vindouras, através 

da criação de comunidades sustentáveis capazes de gerir e utilizar os recursos eficazmente 

e extrair o potencial de inovação ecológico e social da economia, garantindo prosperidade, 

protecção ambiental e coesão social» (CE, 2006b:3) e centra-se nas seguintes áreas 

prioritárias: Alterações Climáticas, Riscos para a Saúde Pública, Recursos Naturais e 

Transportes Sustentáveis.  

Em Portugal, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2002 de 1 de Março de 

2002 definiu-se o enquadramento de elaboração e coordenação da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS). Posteriormente, a Resolução do Conselho de 28 de 

Maio de 2002 aprovou as Grandes Linhas de Orientação da ENDS e submeteu-as à 

discussão pública, estando esta organizada em torno de quatro grandes domínios 

estratégicos: 

� Garantir o desenvolvimento integrado do território encarando-o como um bem a 

preservar, integrador de recursos, funções, actividades, eixo de diferenciação e 

estruturação do país.  

� Melhorar a qualidade do ambiente, contemplando riscos ambientais e a sua relação 

com a saúde humana e acessibilidades a serviços básicos.  

� Assegurar uma produção e consumo sustentáveis, englobando todo o bloco de 

integração sectorial.  

� Em direcção a uma sociedade solidária e do conhecimento, enquadrando os 

aspectos de geração, transmissão e potenciação de informação e da cooperação 

com países terceiros.  

(ENDS, 2002:4) 

 

Para concretizar o desígnio proposto, no actual contexto de desenvolvimento de Portugal, a 

ENDS afirma sete objectivos de acção (ENDS, 2002:8-10): 
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1. Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento” – incorpora dois sub-objectivos 

cruciais: acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico como base para a inovação e a 

qualificação; melhorar as qualificações e criar as competências adequadas para um novo 

modelo de desenvolvimento. Este objectivo consiste no desenvolvimento do capital humano 

nacional, que integra a generalização do ensino pré-escolar, a melhoria da qualidade dos 

ensinos básico, secundário e superior, na aprendizagem ao longo da vida, na criação de 

competências e no reforço da investigação e desenvolvimento de base científica e 

tecnológica, e no incentivo ao desenvolvimento cultural e artístico.  

 

2. Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética – visa 

assegurar um crescimento mais rápido da economia portuguesa, que permita retomar a 

dinâmica de convergência, assentar num crescimento mais significativo da produtividade, 

associado a um forte investimento nos sectores de bens e serviços transaccionáveis, o que, 

para ser compatível com a criação de emprego, exige uma mudança no padrão de 

actividades do país, num sentido mais sintonizado com a dinâmica do comércio 

internacional, aproveitando e estimulando as possibilidades endógenas do País.  

 

3. Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural – visa assegurar um modelo de 

desenvolvimento que integre, por um lado, a protecção do ambiente, com base na 

conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, por forma a que o património 

natural seja evidenciado como factor de diferenciação positiva e, por outro, o combate às 

alterações climáticas que, sendo em si mesmo um desafio para diversos sectores da 

sociedade, deve ser encarado como uma oportunidade para a sustentabilidade.  

 

4. Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social – visa assegurar que as 

instituições responsáveis pela satisfação das necessidades básicas na área da saúde, 

educação, formação, cultura, justiça e segurança social sejam capazes de promover a 

qualidade de vida e de trabalho e garantir o envelhecimento da população num quadro de 

coesão e equidade sociais, sem provocarem uma pressão insustentável sobre a dívida 

pública e/ou uma carga adicional de impostos. Em particular, a introdução de novas 

tecnologias deve ser acompanhada por medidas apropriadas de inclusão social, em 

particular medidas de combate à info-exclusão.  

 

5. Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território – 

consiste em mobilizar os diversos instrumentos de planeamento com efeitos directos no 

território, de modo a reduzir o impacto negativo do posicionamento periférico de Portugal no 

contexto europeu, melhorando ou criando infra-estruturas de acesso eficaz às redes de 
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comunicação e transportes mundiais, tirando partido da conectividade digital e valorizando o 

papel das cidades como motores fundamentais de desenvolvimento e internacionalização, 

tornando-as mais atractivas e sustentáveis, e reforçando o papel do sistema urbano nacional 

como dinamizador do conjunto do território.  

 

6. Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional – 

compreende a cooperação internacional em torno da sustentabilidade global, aprofundando 

o relacionamento externo de Portugal com algumas regiões que se revestem de interesse 

prioritário para afirmação de Portugal no mundo, e contribuir de forma empenhada para a 

conservação da biodiversidade e para a sustentabilidade dos ecossistemas, bem como para 

um ambiente melhor e mais seguro à escala do planeta.  

 

7. Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada – dirige-se  à modernização da 

Administração Pública como elemento fundamental para uma Governação com sentido 

Estratégico e para uma melhor eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos.  

 

Estes objectivos respondem de forma equilibrada às três vertentes do desenvolvimento 

sustentável, assentes no desenvolvimento económico, coesão social e protecção ambiental. 

Em suma, «a ENDS aposta na qualificação dos portugueses e no aproveitamento do 

potencial científico, tecnológico e cultural como suportes de competitividade e coesão, na 

internacionalização e na preparação das empresas para a competição global, na 

sustentabilidade dos sistemas de protecção social, na gestão eficiente dos recursos e na 

protecção e valorização do ambiente, com adopção de soluções energéticas menos 

poluentes, na reforço da conectividade do País, na valorização equilibrada do território e na 

melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.» (ENDS, 2002:6).  

 
 
7.4 Estratégias de Desenvolvimento Territorial 
 

O objectivo principal deste capítulo é analisar a estratégia de desenvolvimento definida 

politicamente a nível nacional para a região centro e a nível local para o concelho de Castelo 

Branco. Pretende-se ainda delinear um conjunto de estratégias de desenvolvimento 

sustentável que permitam inverter as tendências de declínio e reforçar as vantagens e as 

potencialidades identificadas nos capítulos anteriores. Para atingir estes objectivos serão 

identificadas as áreas estratégicas sobre as quais parece ser prioritária uma intervenção 

quer a nível regional quer concelhio e será apresentada uma visão de futuro para o 

concelho, tendo em conta o Quadro de Referência Nacional para o período 2007-2013.  
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7.4.1 Análise da Estratégia de Desenvolvimento para  a Região Centro 4 
 
O papel dos Fundos Estruturais Comunitários no apoio ao desenvolvimento da Região 

Centro iniciou-se com as ajudas de pré-adesão. Desde a adesão, em 1986, o papel dos 

fundos estruturais passou por quatro fases: a fase dos projectos; a fase do QCA I e a fase 

do QCA II e Fase do QCA III. Nós vamos analisar a evolução das dinâmicas regionais ao 

longo desse período que vai de 1986 a 2006 e tentar perceber quais foram as modificações 

e de que modo estas valorizaram as potencialidades e contribuíram para mitigar as 

debilidades da Região. 

 

De 1986 a 1993, a existência de três Programas Operacionais Regionais, o carácter pluri-

fundos dos mesmos (com FEDER, FEOGA-O e FSE) e a aprovação dos projectos feita 

regionalmente em Unidades de Gestão onde se reuniam múltiplos agentes permitiu 

melhorar as condições de apoio ao desenvolvimento da região, dando-se início a um 

processo de ajuda aos aspectos imateriais do desenvolvimento (acções de formação 

profissional, apoio ao desenvolvimento rural, apoio à constituição de equipas locais com o 

objectivo de animação do tecido sócio-económico local, etc.), para além do apoio continuado 

aos aspectos de “hardware” do desenvolvimento (as infra-estruturas e os equipamentos). 

Nesta fase, as infra-estruturas de acessibilidades – transportes – e o ambiente – 

saneamento básico – representaram mais de metade do investimento autárquico (com 

particular relevância para o primeiro período, com 90,7%). Significativo é também o facto de 

no primeiro período ter sido o saneamento básico o primeiro sector de intervenção (61,8%) 

enquanto no segundo passou a ser o sector dos transportes. O apoio ao desenvolvimento 

da região passou também por Programas Operacionais sectoriais, geridos centralmente, 

bem como por Programas de Iniciativa Comunitária, de que nos permitimos destacar o 

LEADER pelo significado que revestiu ao dar início a intervenções dirigidas “à pequena 

escala” e à iniciativa de novos agentes de desenvolvimento nos espaços rurais (Cf. Quadro 

7). 

 
Quadro 7 – Investimento autárquico na Região Centro  apoiado pelo FEDER 

entre 1986 e 1993 (%) 
 

 1986-89 1989-93 

Transportes 29,8 34,6 

Saneamento Básico 63,7 22,6 

Apoio actividade industrial 4,4 0 

                                                 
4 Programas Operacionais do Centro 2000-2006 e 2007-2013. 
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Apoio actividade económica 0 14,4 

Renovação Urbana 0 2,9 

Valorização do Património 0 2,1 

Apoio ao Turismo 2,1 0 

Cultura, Desporto e Lazer 0 15,6 

Educação 0 5,9 

Estudos 0 1,9 

Total 100,0 100,0 

Total (mil contos)  30.821 56.585 

            Nota: 1986-89: “Antigo Regulamento” / 1989-93: Pro Operacional Regional (63,3%), 
            Pedip (12,3%), Prodac (6,2%), Prodep (5,9%), Prodiatec (2,5%), Envireg (2,1%) e 
            Interreg I (7,7%). Fonte: PORCentro 2000-2006, 2004:23. 

 
 

Os projectos apoiados e as práticas prosseguidas entre 1994 e 1999, período de execução 

Programa Operacional da Região Centro (PORCentro) e do IIº Quadro Comunitário de Apoio 

(QCA II), iam ao encontro dos objectivos gerais inicialmente definidos para a sua actuação e 

por conseguinte respondiam aos problemas mais agudos que se colocavam à região, bem 

como à procura e às expectativas dos principais destinatários do programa.  

Os projectos apoiados privilegiaram o investimento nas infra-estruturas (particularmente o 

saneamento básico e as acessibilidades), tendo abrangido também os equipamentos 

(desportivos, culturais e de apoio à actividade produtiva), a reabilitação de aglomerados 

urbanos e as iniciativas imateriais de apoio à actividade produtiva e ao desenvolvimento 

endógeno. Neste período procurou-se também avançar para patamares de escala de 

projecto mais importantes, em termos da sua relevância supra-municipal. 

 
 

Quadro 8 – Investimento aprovado no Programa Operac ional da Região Centro 
 (1999) 

 
 Investimento Elegível Aprovado  

(mil contos) 
% 

Acessibilidades (rodoviárias) 34.371 33,8 
Ambiente 39.035 38,4 
Equipamentos 17.028 16,8 
Renovação Urbana 2.346 2,3 
Apoio actividade económica 7.781 7,7 
Outros 1.053 1,0 

Total  101.614 100,0 

  Fonte: PORCentro 2000-2006, 2004:24. 
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Para o período 2000-2006, as acessibilidades continuaram a ser um domínio privilegiado de 

investimento, sendo agora de destacar a importância conferida aos projectos na área do 

ambiente que, embora tenham dado alguma continuidade às intervenções em termos de 

saneamento básico, são sintomáticas da maior relevância conferida às questões ambientais 

e, também, ao próprio modo de as conceber (Cf. Quadro 8). Contudo, na revisão intercalar 

do Programa Operacional da Região Centro, efectuada em 2004, constatou-se que os 

projectos e intervenções eram insuficientes para, por si só, fazer face e colmatar os défices 

estruturais e as reais necessidades da Região. Ainda assim, passados catorze anos desde o 

início da Intervenção Operacional (PORCentro) e após um significativo esforço de 

investimento feito pelos municípios, a Região encontra-se num patamar diferente, com 

dotações e níveis de resposta mais favoráveis. 

De acordo com o PORCentro 2007-2013 (2007:4), «se é inegável que a situação sócio-

económica da Região Centro melhorou consideravelmente desde a adesão do país à 

Comunidade Europeia, também é certo que o seu processo de crescimento tem seguido 

uma trajectória de convergência incerta, quer no quadro nacional, quer no contexto europeu. 

De facto, a Região convergiu com a média comunitária e com a média nacional desde a 

adesão (1986) até meados dos anos 90, mas o processo de convergência praticamente 

estagnou na década seguinte em qualquer um destes dois contextos. Nos anos mais 

recentes verifica-se mesmo divergência no quadro europeu, o que acontece por arrasto da 

evolução (divergente) verificada para o país no seu todo (PORCentro 2007-2013 (2007).  

 

De seguida apresentamos o diagnóstico elaborado para a Região Centro, com uma análise 

SWOT5 para o período 2000-2006 e para o período 2007-2013, onde são identificados os 

principais problemas num e noutro período. O objectivo é esboçar as hipóteses de solução, 

tendo em conta os recursos potenciais a explorar na Região e as oportunidades existentes 

(Cf. Quadro 9). Por outro lado, esta análise retrospectiva e prospectiva das principais 

potencialidades e debilidades para o progresso e desenvolvimento para a região centro 

facilita a análise e a compreensão das potencialidades e debilidades que o concelho de 

Castelo Branco tem neste contexto regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Em português: Forças, Fraquezas, Oportunidades 
e Ameaças. 
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Quadro 9 – Análise SWOT da Região Centro em 1999 e em 2006 
 

Forças 
1999 2006 

− Qualidade dos recursos naturais (geológicos, 
hídricos, florestais, paisagísticos). 
 
− Recursos humanos (apesar da situação média em 
termos de qualificações). 
 
− Potencial de ensino superior. Qualidade das infra-
estruturas tecnológicas (CT). 
 
− Estrutura de povoamento favorável a processos 
difusos de industrialização. 
 
− Património histórico e arquitectónico. 
 
− Posição geográfica: boas acessibilidades 
Tecidos produtivos locais com tradição. 
 
− Potencial empresarial local (no litoral) 
 
− Presença de capitais estrangeiros, inserção das 
empresas em circuitos de comercialização. 
 
− Boa inserção nas redes transeuropeias. 
 
− Papel chave na articulação do território nacional. 
 
− Alguma inovação nas produções agrícolas (tabaco, 
agricultura biológica,...). 
 
− Produtos agro-pecuários com tradição e qualidade 
 
 

− Posicionamento geo-estratégico no quadro do 
“Atlântico” e das ligações da Europa ao resto do 
mundo. 
 
− Boa inserção nas redes transeuropeias e na 
articulação do território nacional. 
 
− Património natural diversificado com qualidade 
paisagística e valia ambiental e boas condições 
edafoclimáticas. 
 
− Recursos naturais: oceano Atlântico (275 Km de 
costa), dotação de recursos hídricos, termais, 
geológicos, florestais (47% do território ocupado por 
floresta, representando 32% da área florestal do país), 
minerais não metálicos. 
 
− Potencial de produção de energias renováveis em 
vários domínios: hídrico, mini-hídrico, eólico, solar, 
biocombustíveis, energia dos oceanos, geotermia, 
biomassa florestal e biogás. 
 
− Património histórico e arquitectónico relevante, 
identidade cultural e produtos regionais com tradição 
e qualidade. 
 
− Organização polinucleada dos sistemas urbanos 
assente numa rede equilibrada de cidades de média 
dimensão. 
 
− Estrutura produtiva regional diversificada, com áreas 
de especialização tradicionais distribuídas de forma 
equilibrada pelo território. 
 
− Sistema científico e tecnológico com uma oferta de 
qualidade: instituições do ensino superior, laboratórios 
do estado, centros de investigação universitária, 
centros tecnológicos e de transferência de tecnologia. 
 
− Áreas de excelência regional nos domínios da 
saúde e ciências da vida, da biotecnologia e das TIC 
(informática e telecomunicações). 
 

Fraquezas 
1999 2006 

− Insuficiente ordenamento e carência de 
infraestruturas. 
 
− Desajustamentos na oferta e procura de 
qualificações. 
 
− Fraca articulação territorial do Ensino Superior 
e ausência de uma rede regional de I&D. 
 
− Debilidade da rede urbana. 
 
− Deficientes acessibilidades intra-regionais: 
isolamento do interior. 
 
− Fraca dinâmica demográfica: despovoamento 
do interior. 

− Lacunas nas ligações da região ao exterior: rodoviárias 
e, sobretudo, ferroviárias e portuárias. 
 
− Falta de infra-struturas logísticas. 
 
− Assimetrias de desenvolvimento intra-regionais muito 
acentuadas. 
 
− Elevados níveis de poluição dos recursos hídricos na 
grande maioria da rede hidrográfica regional devidos à 
pressão urbana e industrial, com impactos negativos na 
orla marítima. 
 
− Envelhecimento populacional e fraca capacidade de 
rejuvenescimento da população. 
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− Pequena dimensão do mercado local. 
 
− Fraco domínio dos mercados. 
 
− Cadeias de valor curtas. 
 
− Fraca solidariedade intra-regional (cooperação 
entre cidades). 
 
− Crise financeira de importantes empresas em 
sectores Tradicionais. 
 
− Debilidade dos serviços e estruturas de apoio 
às actividades produtivas. 
 
− Insuficiente pensamento e planeamento 
estratégico empresarial. 
 
− Fragmentação das explorações agrícolas e das 
estruturas organizativas dos produtores. 
 

− Fraca acessibilidade intra regional: isolamento do 
interior. 
 
− Baixa utilização das TIC a nível regional 
comparativamente à média nacional e baixo acesso à 
Internet de banda larga. 
 
− Problemas estruturais criando dificuldades na 
implementação de uma gestão sustentável da floresta e 
na rentabilização económica deste recurso. 
 
− Debilidades estruturais graves ao nível da estrutura 
produtiva: Tecido empresarial constituído por unidades de 
reduzida dimensão (70% são micro empresas), com 
baixa intensidade em tecnologia e inovação, e falta de 
capacidade de exportação (apenas 12% das sociedades 
são exportadoras). 
 
− Debilidades estruturais graves ao nível do capital 
humano: baixa qualificação (70% dos recursos humanos 
apenas com a escolaridade básica), traduzindo-se por 
baixos níveis de produtividade da mão-de-obra. 
 
− Infra-estruturas de localização industrial precárias em 
termos de ordenamento, ambiente, serviços tecnológicos 
e de logística. 
 
− Problemas ambientais derivados do atraso em termos 
da recolha selectiva e reciclagem de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) e na resolução do problema dos RIB e 
RIP produzidos regionalmente. 
 
− Carência de dimensão populacional e funcional e 
debilidade competitiva dos centros urbanos. 

Oportunidades 
1999 2006 

− Aprofundar a internacionalização: 
� maior presença no mercado 
� reforço da subcontratação 
 

− Alargar as cadeias de valor: participação nos 
circuitos de distribuição, integração de produções, 
serviços avançados (concepção, qualidade, 
desenvolvimento tecnológico). 
 
− Valorizar as “promessas” (recursos hídricos, 
turismo, amenidades). 
 
− Afirmar produtos tradicionais: incorporar 
engenharia, arte e design. 
 
− Articular lanifícios e vestuário. 
 
− Desenvolver fileira da saúde e apoiar a criação de 
empresas de base tecnológica. 
 
− Aproveitar as infra-estruturas tecnológicas p/ 
prestar serviços internacionais. 
 
− Desenvolver serviços de logística. 
 
− Desenvolver serviços empresariais para o mercado 
nacional. 
 
− Desenvolver produções biológicas e energias 
alternativas (aproveitamento energético da biomassa 

− Criação de plataformas de articulação inter-modal e 
de serviços avançados de logística, integrando-as 
nas redes logísticas ibéricas e europeias. 
 
− Reforço da competitividade dos portos regionais no 
âmbito do Transporte Marítimo de Curta Distância. 
Perfil de especialização fundamentalmente assente 
em recursos naturais e no baixo custo da mão-de-
obra. 
 
− Valorização dos recursos naturais, patrimoniais e 
culturais para o desenvolvimento turístico, 
diversificação da economia regional e dinamização 
da base económica local. 
 
− Promoção da competitividade das cidades através 
da sua requalificação e estruturação e reforço das 
redes urbanas. 
 
− Instalação de sistemas de telecomunicações em 
rede, aumento da penetração da Internet de banda 
larga e da utilização generalizada das TIC. 
 
− Consolidação e qualificação dos sistemas urbanos 
territoriais através da concretização do PRN 2000 e 
da oferta de serviços polivalentes de nível supra-
municipal. 
 
− Implementação de uma rede de gestão integrada 
dos RIB a nível regional, associada às áreas de 
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florestal). 
 

localização industrial. 
 
− Aposta no ensino técnico e na articulação dos 
sistemas de ensino e formação profissional. 
 
− Aposta em estratégias de requalificação 
profissional e inserção social dos desempregados de 
longa duração em serviços de proximidade e em 
áreas relacionadas com a economia social. 
 
− Clusterização das actividades económicas, 
alargando e densificando, através da incorporação de 
inovação e tecnologia, a cadeia de valor dos sectores 
tradicionais com aptidão exportadora. 
 
− Explorar o potencial energético e as áreas de 
excelência produtiva da Região. 
 

Ameaças 
1999 2006 

− Perda de factores de competitividade baseados no 
custo: desaparecimento de sectores como o 
vestuário. 
 
− Desaparecimento de empresas que não têm 
acesso a novas formas de energia. 
 
− Dificuldades de abastecimento de matérias primas 
florestais. 
 
− Acréscimo de custos por respeito das normas 
ambientais. 
 
− Desaparecimento de empresas dos sectores 
tradicionais: perda de emprego. 
 
− Dificuldades de sobrevivência da pequena 
agricultura 
 

− Modelo de desenvolvimento baseado em 
actividades trabalho intensivas e com baixos custos 
unitários de mão-de-obra, comprometendo a prazo a 
competitividade económica da região num contexto 
de economia aberta. 
 
− Alterações climáticas conduzindo a situações de 
seca extrema e aumento dos riscos de incêndio, 
cheias e inundações. 
 
− Falta de coordenação das instituições da 
Administração Pública a nível vertical e a nível 
horizontal. 
 
− Fraca presença de capitais estrangeiros e de IDE 
na região. 
 
− Falta de uma cultura de avaliação das políticas 
públicas e dificuldade na obtenção de informação 
sobre os resultados da sua aplicação. 
 
− Excesso de regulamentação e grande 
complexidade na sua interpretação e aplicação. 
 
− Desajustamentos entre a oferta e procura de 
qualificações. 
 
− Desemprego estrutural nas áreas geográficas mais 
desfavorecidas, motivado pela regressão do sector 
primário e do sector industrial tradicional. 
 
− Défice de cooperação entre os sectores público e 
privado: falhas organizacionais, cultura empresarial 
individualista e cultura académica fechada. 
 

Fonte: Elaboração própria com base no PORCentro 2000/2006:43 e no PORCentro 2007-2013:56-57. 
 
 
Tendo em consideração a análise do Quadro 9 e o diagnóstico efectuado para o próximo 

período 2007-2013 (PORCentro 2007-2013) podemos concluir que a concretização dos 

objectivos estratégicos propostos para o desenvolvimento da Região Centro no período 

2000-2006, nomeadamente a produção de: i) um modelo territorial equilibrado, qualificado e 
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activo, ii) uma economia competitiva, inovadora e solidária, iii) um ambiente de qualidade e 

recursos do território valorizados e preservados, e iv) cidadãos informados e participantes, 

recursos humanos qualificados, ficaram muito aquém daquilo que seria conveniente e 

aceitável para o seu desenvolvimento sustentável. De facto, apesar dos esforços para 

melhorar domínios prioritários de intervenção política estabelecidos, continuam a existir 

muitos problemas nomeadamente ao nível da cidadania, coesão social e capital humano, 

bem como do sistema urbano e da competitividade da economia regional; as acessibilidades 

e a gestão dos recursos hídricos e florestais continuam também a revelar vários problemas. 

Efectivamente para o próximo período, as Prioridades Estratégicas para a Região Centro 

passam pelas seguintes áreas (Cf. PORCentro, 2007:60-70):  

 

A. Formação dos Recursos Humanos, com apostas privilegiadas:   

� no ensino técnico, para responder a uma parte essencial das necessidades das 

empresas; 

� na melhoria da qualidade da formação profissional e da sua adequação às 

necessidades do mercado do trabalho; 

� na promoção da integração de recursos humanos altamente qualificado nas 

empresas; 

� na promoção da formação especializada de quadros superiores para colocar a região 

na fronteira mais avançada no campo da tecnologia e dos métodos de gestão das 

organizações; 

� na promoção da formação de pessoal qualificado para lidar com problemas 

económicos e sociais específicos (por exemplo, a ruralidade). 

 

B. Reforço da Inovação e da Competitividade, orientado para:  

� a promoção do empreendedorismo; 

� a promoção da inovação nas empresas existentes; 

� a desenvolvimento de clusters com elevado potencial na região. 

 

As acções preconizadas nestes três domínios implicam necessariamente a mobilização não 

apenas das empresas e das suas estruturas associativas, mas também das entidades do 

sistema científico e tecnológico localizadas na região (universidades, institutos politécnicos, 

centros tecnológicos, estruturas de incubação de empresas, etc.) que, tal como se pode ver 

no ponto 3.3. do Diagnóstico realizado pelo PORCentro 2007-2013), têm uma presença 

marcada na região e apresentam uma distribuição espacial relativamente equilibrada. Todas 

estas entidades devem, assim, ser consideradas parceiras e actores essenciais nas 

realizações em causa.  
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Importa ainda, neste âmbito, equacionar especificamente as prioridades em matéria de 

internacionalização das empresas e da economia da Região, pois não é realista esperar o 

reforço da competitividade sem uma acção específica neste campo, em especial em termos 

de: captação de IDE, incentivo às exportações e promoção do ordenamento e da 

qualificação de áreas de localização empresarial.  

 

C. Valorização do Território 6  

(a) Um dos domínios prioritários de intervenção é dos centros e sistemas 

Urbanos , que comporta os seguintes domínios: 

� Regeneração urbana; 

� Qualificação dos centros urbanos; 

� Promoção da competitividade das cidades; 

� Promoção da constituição de redes;  

� Promoção da cooperação intermunicipal. 

 

(b) Um segundo domínio prioritário de intervenção, que complementa o anterior, é o da 

qualificação dos espaços sub-regionais nas zonas de  baixa densidade , 

� Acessibilidades à escala local; 

� Saneamento básico; 

� Equipamentos de uso colectivo (em áreas como a educação, a saúde, a acção 

social, etc.). 

 

 (c) Um terceiro domínio prioritário de intervenção corresponde à protecção de zonas 

ambientalmente sensíveis e valorização de recursos específicos da região . As 

prioridades deverão ser aqui, nomeadamente: 

� A protecção de zonas sensíveis;  

� A valorização de zonas com valia ambiental; 

� A valorização de recursos específicos da região.  

 

(d) Um quarto domínio prioritário de intervenção na região, na perspectiva territorial, é o da 

mobilidade intra e interregional . 

As prioridades que aqui se impõem são, nomeadamente, as seguintes: 

� A construção/qualificação de plataformas logísticas; 

� A melhoria das acessibilidades.  

                                                 
6 A realização destas prioridades deverá mobilizar, por um lado, o PO Regional e, por outro, os PO temáticos 
(em particular, o PO “Valorização Territorial”), bem como os outros instrumentos financeiros da União e os 
instrumentos pertinentes de política estrutural de âmbito nacional. 
 



Capítulo 7 – Políticas de Desenvolvimento: Portugal, a Região Centro e Castelo Branco 

Capital Humano e Capital Social: construir estratégi as para o desenvolvimento dos territórios 
 

197 

 

(e) um quinto domínio prioritário de intervenção na região, na perspectiva do território, é o da 

conclusão das redes (em alta e em baixa) de saneamento básico , de modo a assegurar 

uma cobertura completa. Esta intervenção deverá incidir em: 

� Abastecimento de água; 

� Recolha e tratamento de águas residuais; 

� Resíduos sólidos. 

 
D. Cooperação Territorial 7  

No novo período de programação de 2007-2013, a Cooperação Territorial passou a 

constituir um dos objectivos prioritários dos Fundos Estruturais. De facto, esta cooperação 

constitui o terceiro objectivo dos Fundos, a par da Convergência e da Competitividade 

regional e emprego. Acontece, porém, que o tipo de cooperação territorial previsto neste 

novo objectivo dos Fundos Estruturais não abrange certas formas de cooperação que 

interessam à Região Centro, nomeadamente, a cooperação entre regiões portuguesas, a 

cooperação entre regiões NUT II de países vizinhos no que concerne às zonas que não são 

de fronteira e a cooperação com espaços exteriores à União Europeia. Assim, a estratégia 

de desenvolvimento da Região Centro passa também pelo reforço da cooperação inter-

regional, com vista nomeadamente a: 

� Promover a internacionalização da região, divulgando uma imagem de 

modernidade e dinamismo dos seus territórios, dos seus agentes e das suas 

instituições, e organizando a participação dos seus actores em redes internacionais; 

� Acrescentar valor a outras acções de política públi ca realizadas na região, 

mediante o estabelecimento de parcerias inter-regionais que assegurem o acesso a 

informação relacionada com casos exemplares e boas práticas existentes noutras 

regiões. 

 

Tendo em conta estas prioridades, as orientações políticas do Governo para os PO 

Regionais, o volume dos recursos financeiros afectados ao PO Centro e as restrições de 

elegibilidade que pesam sobre este PO, propõem-se para o PO da Região Centro 2007-

2013, cinco Eixos prioritários , através dos quais se pretende intervir nas áreas a seguir 

indicadas: 

 

 

 

                                                 
7 A realização destas prioridades deverá mobilizar, por um lado, o PO Cooperação Territorial Europeia e, por 
outro, o PO Regional. 
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Quadro 10 – Orientações Políticas para o Programa O peracional Centro 
 2007-2013 

 
PO CENTRO (FEDER) 

1. Competitividade, Inovação e Conhecimento 

 
- Criação de micro e pequenas empresas inovadoras; 
- Projectos de I&D, em particular projectos de cooperação entre micro e empresas e entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico; 
- Projectos de investimento produtivo para inovação em micro e pequenas empresas; 
- Qualificação de micro e pequenas empresas; 
- Projectos-piloto de energias renováveis; 
- Desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento; 
- Projectos de infra-estruturas, equipamentos e redes de suporte à actividade empresarial; 
- Acções colectivas de desenvolvimento empresarial. 
 

2. Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urban os 

 
- Parcerias para a regeneração urbana; 
- Redes urbanas para a competitividade e inovação; 
- Mobilidade urbana. 
 

3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regi onais  

 
- Provisão de bens e serviços públicos em áreas rurais; 
- Valorização de recursos específicos do território; 
- Qualificação integrada de espaços sub-regionais (redes de mobilidade, equipamentos e infra-
estruturas para a coesão social e territorial). 
 

4. Protecção e Valorização Ambiental  

 
- Ciclo Urbano da Água  
- Prevenção de riscos naturais e tecnológicos; 
- Gestão de recursos hídricos; 
- Gestão activa da Rede Natura e Biodiversidade; 
- Valorização e Ordenamento da Orla Costeira; 
- Protecção e valorização de outras zonas sensíveis e de qualificação da paisagem; 
- Estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos. 
 

5. Governação e Capacitação Institucional 

 
- Governo electrónico regional e local; 
- Facilitar a relação das empresas e dos cidadãos com a administração desconcentrada e local; 
- Promoção institucional da região. 
 

Fonte: PORCentro, 2007:75. 
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7.4.2 Análise da Estratégia de Desenvolvimento para  o Concelho de Castelo Branco 

Não esquecemos que Castelo Branco está inserido num “mundo global” (mercado, 

ambiente, cultura, etc.), onde o local tem cada vez mais importância. Este é o paradoxo que 

se coloca no grande desafio da competitividade territorial. A concorrência é grande e só 

poderemos ganhar algumas das importantes batalhas se conhecermos as nossas vantagens 

e fraquezas. A análise realizada nos capítulos anteriores permite-nos apresentar a evolução 

da estrutura e dinâmica de organização e desenvolvimento do concelho de Castelo Branco, 

aferindo as suas debilidades, potencialidades e implicações. O quadro seguinte sintetiza 

esta análise SWOT. 

 

Quadro 11 – Análise SWOT para o Concelho de Castelo  Branco 
 

Dimensão Território e Demografia 

Forças 

Localização geográfica estratégica ocupando uma posição de charneira 
entre Portugal e Espanha; 
Aumento do número de fogos; 
Renovação e requalificação dos núcleos urbanos antigos; 
Melhoria quantitativa e qualitativa das acessibilidades (infra-estruturas 
rodoviárias e ferroviárias); 
Melhorias nos transportes públicos colectivos interregionais; 
Capacidade de atracção e fixação da população  

Oportunidades 

Aumento da população no concelho; 
Aumento da mão-de-obra (população em idade activa) disponível; 
Benefícios para as populações que aí residem, para as actividades 
económicas que aí se instalem; 
Ligação do concelho às principais cidades do País; 
Melhoria da qualidade de vida da população; 
Aproveitamento dos melhores acessos para investir a nível económico; 
Existência de infra-estruturas ferroviárias que podem ser melhor 
rentabilizadas para o transporte de mercadorias e com vantagem 
acrescidas pela integração em redes transeuropeias; 
Melhoria dos acessos para Espanha;  
Investir em zonas pedonais e espaços verdes; 

 

Fraquezas/Ameaças 

 

Aumento do transporte individual; 
Introdução de portagens na A23; 
Desertificação humana e envelhecimento da população; 
Baixos níveis de escolaridade da população residente em especial nas 
freguesias mais rurais; 
Carência de recursos humanos em idades activa e fértil, sobretudo nos 
freguesias rurais; 
Alguns instrumentos de gestão e planeamento territorial estão 
desajustados (PDM e PU); 
Diminuição da importância regional da maioria dos aglomerados (elevada 
concentração no eixo CB/Alcains e esvaziamento das freguesias rurais); 
Má acessibilidade a Espanha; 
Fraca dinâmica e competitividade no sector dos transportes públicos 
colectivos regionais e dentro do concelho; 
Desordenamento do território; 
Deposição de resíduos da zona de Lisboa no aterro sanitário industrial; 

Dimensão Emprego e Economia 

Forças 
Capacidade de atracção de investimento exterior; 
Presença de um tecido produtivo com um índice de diversificação 
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acentuado e que tem demonstrado capacidade de consolidação e 
qualificação; 
Oferta especializada e variada de infra-estruturas e equipamentos de 
estímulo à actividade empresarial, com destaque para um vasto conjunto 
de zonas e loteamentos industriais; 

Oportunidades 

 

Incremento progressivo da oferta de mão-de-obra qualificada; 
Oferta de formação diversificada crescentemente dirigida aos activos 
empregados e desempregados; 
Ligação entre o ensino superior e o tecido empresarial; 
Aumento do poder de compra na região; 

Fraquezas/Ameaças 

Estrutura empresarial com algumas debilidades decorrentes do 
predomínio de Pequenas e Medias Empresas; 
Insuficiente aposta na competitividade; 
Dinâmica de crescimento empresarial em termos de unidades de emprego 
muito centralizadas na cidade e muito focalizada nas actividades 
terciárias; 
Poder de compra abaixo da média nacional; 
Elevado peso dos trabalhadores com uma escolaridade igual ou inferior ao 
1º ciclo; 
Envelhecimento os trabalhadores ao serviço das empresas; 
Perda de capacidade de resposta aos desafios nas áreas da inovação e 
tecnologia; 
Emprego dependente de um numero reduzido de empresas; 
Entrada de produtos alimentares provenientes de outros países da União 
Europeia para o mercado interno, descurando-se o potencial interno;  
Fraco acompanhamento dos desempregados, em termos de 
requalificação e reinserção profissional; 
Modelo de desenvolvimento industrial baseado no baixo custo da mão-de-
obra; 

Dimensão Educação 

Forças 

Existência de um leque variado de cursos do ensino superior; 
Oferta relativamente diversificada de formação escolar, técnica e 
profissional; 
Surgimento de instituições privadas e públicas a oferecer serviços na área 
da formação profissional; 
Elevado potencial de produção de recursos humanos altamente 
qualificados; 
Manutenção de um número elevado de jovens nos cursos de ensino 
superior. 

Oportunidades 

 

Interface escola comunidade; 
Atracção de população jovem para o concelho; 
Ligação entre ensino e tecido empresarial; 
Criação de atractivos aos jovens recém licenciados/formados para que 
permaneçam no concelho; 
Criação condições de emprego, condições culturais e sociais nas 
freguesias rurais; 

Fraquezas/Ameaças 

Abandono Escolar; 
Pouca diversificação dos cursos e formação profissional com uma 
sobreposição da oferta em determinadas áreas, grupos-alvo e 
modalidades; 
Formação profissional desajustada das necessidades do mercado de 
trabalho e do gosto dos jovens; 
Fraca expressividade da população com habilitações académicas; 
Diminuição da população estudantil; 

Dimensão Associativismo e intervenção social 

Forças 

Existência de serviços estratégicos de apoio às empresas – associações 
empresariais e sectoriais e instituições publicas – nomeadamente em 
áreas como a promoção e formação de recursos humanos; 
Incremento e dinamização da actividade cultural e desportiva; 
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Oportunidades 

 

Reabilitação de património cultural construído; 
Criação da estrutura de apoio às colectividades locais; 
Construção de infra-estruturas desportivas; 
Promoção da oferta cultural concelhia; 

Fraquezas/Ameaças 

Carência de apoios sociais; 
Carência de serviços de apoio ao cidadão; 
Carência de lares da 3ª idade para acamados; 
Carência de creches sociais e ATLs na cidade; 
Fraca cidadania activa e participativa 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas com os diferentes actores sociais e na redacção dos 
capítulos anteriores. 
 

Após termos sintetizado as debilidades e potencialidades do concelho e da região, procede-

se à sua confrontação com as Estratégias politicas de desenvolvimento para o concelho nos 

últimos anos. Para proceder a essa confrontação foram definidos três domínios: social, 

económico e políticos, que passamos a analisar. 

 

Domínio Social 

Como já foi referido, a localização do concelho de Castelo Branco e da própria Beira Interior 

Sul é considerada estratégica nos níveis regional, nacional e internacional, pois situa-se no 

centro do triângulo Lisboa-Porto-Madrid. O carácter estratégico da sua localização 

associado ao aumento significativo das suas acessibilidades poderá vir a funcionar como um 

elemento fundamental na minimização das condições de interioridade e perifericidade 

associadas desde sempre a este território. A aproximação deste concelho e da região 

envolvente a espaços mais dinâmicos económica e social tem tanto efeitos positivos como 

negativos; os positivos prendem-se com a criação de mais oportunidades de emprego, 

maior dinamismo económico, demográfico e social e a possibilidade de se criarem outros 

corredores urbanos; os efeitos negativos prendem-se com a possibilidade de aumento das 

saídas de população jovem, tanto para outras regiões do país como para o estrangeiro, 

devido ao reforço da polarização exercida pelos centros urbanos mais desenvolvidos., com 

destaque para as áreas metropolitanas. 

 

Em termos demográficos, a situação é mais desfavorável ao Concelho. Para além das 

possibilidades de esvaziamento populacional das freguesias periféricas em prol da cidade e 

da emigração para o litoral e o estrangeiro, um outro problema grave é o envelhecimento da 

população, tanto no topo como na base. Estes processos poderão contribuir tanto para o 

despontar de uma progressiva delapidação dos recursos naturais e do legado patrimonial, 

através do abandono do território rural e das actividades agrícola e florestal, como para a 

degradação das condições ambientais e sociais dos centros urbanos, caso não se verifique 

uma oferta proporcional de infra-estruturas, equipamentos e serviços. Por outro lado, o 

envelhecimento da população, seja pelo reduzido rejuvenescimento da base seja pela 
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diminuição da população activa, influencia negativamente o desenvolvimento do território, 

nomeadamente no que diz respeito à revitalização e qualificação do tecido empresarial, o 

que tem certamente consequências desfavoráveis para o desejado reforço da atractividade.  

O esforço tem de se orientar, portanto, para a inversão destas tendências demográficas, 

tentando atrair mais investimento com potencial de criação de emprego e que constitua um 

efeito motor sobre a estrutura económica existente, alimentando os fluxos de crescimento 

demográfico com componentes de rejuvenescimento. Esta estratégia tem que ir no sentido 

de prevenir as tensões e manter a coesão social, económica e territorial. 

 

Apesar da importância que este domínio tem no contexto do território em análise e na sua 

envolvente regional, o PORCentro para o período de 2000-2006, aborda-o de uma forma 

muito superficial, estabelecendo apenas algumas ideias estratégicas ligadas ao 

desenvolvimento social da região centro, de entre as quais se destacam: 

 

1. «... gestão sustentável dos espaços em despovoamento e organização das 

capacidades locais para aproveitamento do leque de oportunidades de territórios 

coerentes que revitalizem as aldeias.» (Pág. 38); 

2. «... valorização do seu potencial endógeno específico e da revitalização das suas 

dinâmicas próprias, por vezes apenas “adormecidas”. Nestes processos pode ser 

decisivo o desenvolvimento sócio-comunitário e, muito particularmente, a motivação 

das camadas mais jovens da população local e o desenvolvimento do seu 

“sentimento de pertença”» (Pág. 46). 

3. «... na atracção e fixação na Região de profissionais com elevados níveis de 

especialização, mas, ao mesmo tempo, no reforço da coesão e na erradicação da 

pobreza e da marginalização social.» (Pág. 61); 

 

A análise do PORCentro 2000-2006 (2004:65-66) permite ainda identificar algumas medidas 

que podiam influenciar o desenvolvimento social do concelho de Castelo Branco e da 

Região, designadamente ao nível da educação, da formação profissional (recursos 

humanos) e dos equipamentos urbanos.  

 

Domínio Económico e Tecnológico 

O aproveitamento das mais valias associadas à conjugação da localização geográfica do 

concelho de Castelo Branco e da Beira Interior Sul, com as boas acessibilidades, poderão 

fomentar o alcance de novos mercados com dimensão expressiva, o que favorecerá o 

acréscimo quer do investimento quer da competitividade do território.  
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Este processo poderá ser impulsionado pelo reforço da posição estratégica para a 

localização de actividades a serem integradas em redes transeuropeias e pela organização 

de economias à volta dos transportes e da logística materializada através do surgimento de 

plataforma intermodais de transportes e mercadorias, da criação de infra-estruturas e 

equipamentos para o desenvolvimento de serviços de logística e distribuição (plataformas 

logísticas) e da geração de espaços para a instalação de actividades produtivas (parques 

industriais de nova geração) sensíveis às condições de acessibilidade. Estas actividades 

poderão contribuir significativamente para densificar a economia local e regional e alargar as 

bacias de emprego, gerando rendimentos e empregos, assentes, sobretudo nas parcerias 

universidade/empresas, permitindo em termos demográficos a fixação de uma parcela 

significativa dos diplomados pelas escolas (superiores e tecnológicas) locais e regionais, o 

que originará um acréscimo de qualificações e formação dos recursos humanos e um 

aumento da produtividade local e regional. 

Num cenário pessimista em que as potencialidades de localização e acessibilidade não 

sejam aproveitadas e potenciadas, podem acentuar-se algumas fragilidades do tecido 

económico e social do concelho e da sub-região com implicações na perda de empresas 

com expressão empregadora mais significativa para outros mercados concorrentes, 

incapacitando o território de gerar oportunidades de emprego para os activos, 

principalmente com níveis de instrução mais elevados, podendo vir a inviabilizar a fixação 

dos recursos humanos formados pelas diversas escolas da sub-região, nomeadamente o 

Politécnico de Castelo Branco e a Universidade da Covilhã. Efectivamente a debilidade do 

tecido económico dependente de um leque reduzido de actividades conduz a uma ciclo de 

desinvestimento, proporcionando um clima pouco inovador, criativo e competitivo no seio do 

tecido empresarial. 

De acordo com o PORCentro 2000-2006 «A competitividade futura da região depende muito 

das políticas de promoção e estímulo à adopção de factores dinâmicos de competitividade 

por este tecido de PME, da organização da cooperação empresarial, do percurso para 

processos de “clusterização” de base regional» (PORCentro, 2000:21). 

Um dos grandes desafios identificados por este documento para a região centro prendia-se 

precisamente com a «qualificação do tecido produtivo e empresarial, pelo alargamento da 

cadeia de valor, pelo reforço da internacionalização da economia regional e pela captação 

de novos investimentos para a região, ao mesmo tempo que se reforça a capacidade 

organizativa empresarial» (PORCentro 2000:31). Por conseguinte é desejável o reforço da 

iniciativa empresarial em domínios associados às novas áreas de Emprego, nos domínios 

do social, do ambiente e dos sectores de suporte às actividades empresariais. 

Efectivamente, uma das linhas prioritárias de acção do PO Centro 00-06 foi precisamente a 
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“Qualificação dos factores de competitividade da economia regional” que se concretizou, de 

modo explícito ou indirecto, em quase todas as medidas do Programa Operacional.  

 

Finalmente, deve referir-se que uma das orientações estratégicas do PORCentro visava o 

despoletar de “Uma economia competitiva, inovadora e solidária”, sendo que para que esta 

ambição se pudesse concretizar era essencial ter capacidade para tirar partido dos factores 

de tradição produtiva e cultural que caracterizam a região e dos seus recursos ambientais e 

de localização, combinando-os de forma inteligente e eficaz com as capacidades disponíveis 

e a promover nos domínios dos serviços tecnológicos, científicos e de ensino superior 

(PORCentro, 2000:42). De facto, perspectivava-se «um território equilibrado e competitivo, 

dotado de múltiplas recursos, possibilitando a geração de condições imateriais, ligadas ao 

conhecimento, às tecnologias, à inserção em redes de características nacionais e 

internacionais» (PORCentro, 2000:41). 

 

O Programa Operacional da Região Centro estabeleceu uma visão qualificante e 

mobilizadora para a Região Centro a partir dos quatro pontos basilares8 que a qualificam e 

diferenciam no contexto Nacional, um dos quais esteve perfeitamente enquadrado no 

domínio tecnológico «pretende-se região com uma rede de estruturas de conhecimento, de 

saber, de ensino e de investigação, que permite dinamizar os meios em que se insere e 

proporciona a consagração de centros de excelência em matéria científica e de produção de 

competências especializadas» (PORCentro, 2000:40). 

Considera-se que os centros tecnológicos devem ser entendidos como elementos 

essenciais para fixar conhecimento e inovação. Destaca-se assim o papel relevante 

subjacente aos investimentos entretanto realizados no concelho de Castelo Branco, mais 

concretamente na zona industrial e na Região, em especial no Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã (ParkUrbis) e na Plataforma Logística da Guarda. Este investimento 

pretendeu assegurar competências tecnológicas e científicas que colocam a Região em boa 

posição para uma aposta futura na melhoria do seu perfil de especialização produtiva. 

Contudo, há factores que requerem maior investimento nomeadamente ao nível da 

qualificação e formação profissional. 

 

Para que estes objectivos se concretizem é bastante importante que se usem de forma 

racional os fundos comunitários disponibilizados, nomeadamente os respeitantes à inovação 

tecnológica, à educação e à formação profissional, domínios de intervenção considerados 

prioritários, tanto pela política da UE como pela nacional. Os últimos dois domínios 

                                                 
8 Como já foi referido: Formação de Recursos Humanos, Reforço da Inovação e da Competitividade, Valorização 
do Território e Cooperação Territorial. 
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(educação e formação profissional) integram-se no âmbito do Eixo de Intervenção 1, que 

tem como objectivo “elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o emprego e 

a coesão social”, e se situa no âmbito do Crescimento Económico, da Competitividade e do 

Emprego.  

 

No domínio Tecnológico, o PORCentro 2000-2006 incluiu medidas indirectas relacionadas 

com os processos de qualificação das cidades e de valorização territorial (Eixos Prioritários 

1 e 2), para além de medidas específicas situadas no âmbito da promoção da sociedade da 

informação (e.g. Portugal Digital) e do desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (Eixo 

Prioritário 3). 

Para além destas medidas, em Novembro de 2005 foi apresentado pelo Ministério da 

Economia o Plano Tecnológico «um plano de acção para levar à prática um conjunto 

articulado de politicas que visam estimular a criação, difusão, absorção e uso do 

conhecimento, como alavanca para transformar Portugal numa economia dinâmica, capaz 

de se afirmar na economia global» (Plano Tecnológico, 2005:4). Este Plano visa a adopção 

de um crescimento sustentado a médio/longo prazo, baseado no Conhecimento, Tecnologia 

e Inovação e encontra-se estruturado em três eixos de acção principais: 

1. Conhecimento – Qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento, 

fomentando medidas estruturais vocacionadas para elevar os níveis educativos médios da 

população, criando um sistema abrangente e diversificado de aprendizagem ao longo da 

vida e mobilizando os portugueses para a Sociedade de Informação.  

2. Tecnologia – Vencer o atraso científico e tecnológico, apostando no reforço das 

competências científicas e tecnológicas nacionais, públicas e privadas, reconhecendo o 

papel das empresas na criação de emprego qualificado e nas actividades de investigação e 

desenvolvimento (I&D).  

3. Inovação – Imprimir um novo impulso à inovação, facilitando a adaptação do tecido 

produtivo aos desafios impostos pela globalização através da difusão, adaptação e uso de 

novos processos, formas de organização, serviços e produtos.  

(Plano Tecnológico, 2005:4) 
 

Domínio Político 

A realidade político-institucional do concelho e da sub-região, vincada por fortes rivalidades 

intermunicipais (comuns a toda a região centro), inviabiliza a existência de um pensar e 

planear a região como um todo, desfavorecendo a posição do Município e da sub-região 

face ao poder regional e central e dificultando a assunção de uma visão conjunta, assumida 

de forma colectiva. Esta situação pode inviabilizar o futuro desenvolvimento de toda a 

região, dificultando o diálogo e a articulação estratégica, designadamente ao nível da 
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identificação e concretização de grandes objectivos e projectos comuns que, 

frequentemente, requerem uma escala supra-municipal. É, portanto, necessário fomentar a 

melhoria das relações intermunicipais reforçando a solidariedade territorial, identificando 

especializações e complementaridades entre os diferentes sectores e actores, assumindo 

como prioritária a aposta na competitividade e na inovação. Por outro lado, os benefícios 

subjacentes à cooperação transfronteiriça incentivaram as autoridades lusas e espanholas 

para a promoção de acções conjuntas visando a melhoria da economia e das condições de 

vida das populações da Raia. Por fim, todas as iniciativas relacionadas com a cooperação 

tanto intermunicipal como transfronteiriça devem ser orientadas pela preocupação de dar 

visibilidade e promover os territórios, as suas potencialidades e os seus produtos. 

 

Finalmente, há que referir de forma breve um outro domínio de extrema importância para um 

desenvolvimento sustentável – o ambiente. 

O ambiente é cada vez mais entendido, não apenas como um factor determinante da 

qualidade de vida, mas também como uma vantagem competitiva das regiões, podendo 

constituir um novo factor de atracção de pessoas e actividades. Assim sendo, é indiscutível 

a mais valia associada aos recursos naturais e culturais existentes no concelho de Castelo 

Branco e na região da Beira Interior Sul e ao contributo que estes podem assumir no quadro 

da adopção de uma futura estratégia de desenvolvimento sustentável. Para tal, os recursos 

naturais e culturais «devem ser geridos de forma a garantir a sua renovação ou utilizando-os 

parcimoniosamente, no caso dos não renováveis» (PORCentro, 2000:38). Esta prioridade 

de actuação continua a merecer um forte apoio para a sua consolidação por parte de 

financiamentos comunitários, constituindo o ambiente, conjuntamente com o investimento ao 

nível das acessibilidades, as principais matérias alvo do investimento dos fundos da EU, 

sendo suportados por mais de metade do financiamento nos diferentes quadros 

comunitários. Por outro lado, é necessário reconhecer que os espaços rurais, a sua 

paisagem, as suas aldeias, os seus recursos ambientais e naturais são factores essenciais 

para a coesão e auto-estima locais e regionais, constituindo-se também como uma 

vantagem para a competitividade. De facto, o esquecimento do espaço rural, com graves 

incidências ao nível do abandono das actividades agro-pecuária e de produção florestal, 

merece duas preocupações principais: i) a desvalorização de uma paisagem com inegável 

valor natural e cultural que funciona como importante factor de atracção de visitantes e 

turistas e ii) a não consideração de factores tradicionais e endógenos (e.g a silvicultura, os 

produtos tradicionais de qualidade) que podem alargar as bases produtivas e funcionar 

como factores competitivos, sobretudo para as áreas rurais e de menor densidade 

demográfica.  
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Neste âmbito, devem ser criadas condições para que surjam os empreendimentos que 

permitam o aproveitamento sustentável dos recursos paisagísticos como fontes de emprego 

e de rendimento, sendo prioritário assegurar a competitividade dos factores tradicionais e 

promover o alargamento das cadeias de valor em que estes se inserem. Os investimentos 

efectuados devem favorecer e qualificar, directa ou indirectamente, a actividade turística, 

procurando tirar partido das potencialidades da região, designadamente ao nível da 

diversidade de recursos, exigindo-se uma forte aposta no turismo de natureza e de 

aventura, no turismo cultural, no turismo em espaço rural e no turismo de saúde.  

 

As preocupações de foro ambiental encontram-se na agenda política actual aos mais 

diversos níveis, devendo referir-se que medidas como «recuperar áreas ambientalmente 

degradadas, promover uma gestão mais adequada dos recursos naturas, particularmente 

dos hídricos, melhorar a qualidade do ambiente urbano» (PORCentro, 2000: 61) 

concentraram o maior volume de recursos financeiros do PORCentro (38,4%), 

nomeadamente pela definição das acções prioritárias de intervenção que consagraram: 

 

“Restituição ao meio rural, à agricultura e às aldeias de capacidade de dinamização” 

Dá-se conteúdo a uma preocupação de procura de novas oportunidades para os espaços 

rurais de baixa densidade e de restituir ao meio rural, à agricultura e às aldeias capacidade 

de dinamização, através do desenvolvimento endógeno e das experiências-piloto que 

valorizem o património, os produtos e os recursos mais marcantes e a capacidade de 

organização local e regional. Naturalmente, a viabilidade da actividade agrícola é essencial 

à dinamização dos espaços rurais.  

 

“Valorização das potencialidades de territórios específicos” 

Está em causa intervir junto dos espaços territoriais que, pelas suas potencialidades mas, 

também, pelas suas insuficiências, possam ver a sua inserção nos processos nacionais 

agilizada e sustentada através de instrumentos que tenham em conta as especificidades em 

presença. São os casos do Vale do Côa, da Serra da Estrela e do Pinhal Interior onde irão 

implementar-se Acções Integradas de Base Territorial, enquanto conjuntos coerentes de 

acções orientadas para o aproveitamento de potencialidades e resolução de problemas 

específicos. 

 

“Qualificação dos factores de competitividade da economia regional” 

As intervenções de qualificação dos factores de competitividade da economia regional têm 

natureza diversificada, passando, nomeadamente, por medidas de qualificação do meio 

(equipamentos urbanos, serviços empresariais, ambiente social e cultural, qualidade 
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ambiental, etc.), pela criação de infra-estruturas económicas, pela qualificação dos recursos 

humanos, pela dinamização do acesso às novas tecnologias e à informação, pela 

dinamização empresarial e pela valorização das produções tradicionais e dos recursos do 

território como o património, o ambiente e a paisagem. 

(PORCentro, 2000: 61) 

 

Para o domínio ambiental destacaram-se as seguintes medidas: 

Eixo Prioritário 1 - Apoio a Investimentos de Interesse Municipal e Intermunicipal  

Medida 1.2. Ambiente e Recursos naturais 

Medida 1.7. Acções Específicas de Valorização Territorial 

 

Eixo Prioritário 2 - Acções Integradas de Base Territorial  

Medida 2.3. Acções Inovadoras de Dinamização das Aldeias 

Medida 2.5. Acção Integrada de Base Territorial da Serra da Estrela 

Medida 2.6. Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior - FEDER 

Medida 2.7. Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior - FEOGA-O 

 

Eixo Prioritário 3 - Intervenções da Administração Central regionalmente desconcentradas 

Medida 3.4. Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local 

Medida 3.13. Ambiente 

Medida 3.14. Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 

                                                                           

7.5 Principais Conclusões 

 

Perante os cenários evolutivos elaborados quer para a Região Centro quer para o Concelho 

de Castelo Branco e a confrontação com o que tem sido definido em termos de grandes 

estratégias políticas de desenvolvimento para o Território desde 1986 até 2006, a principal 

conclusão a retirar é que, apesar das transformações que ocorreram a nível da organização, 

gestão e planeamento do território, no plano económico e nas esferas social e demográfica, 

ainda há muito a fazer, não se tendo verificado, entre as necessidades detectadas em 1999 

e as actuais, uma grande evolução no sentido da sua resolução. 

Ao nível regional  há uma série de problemas que merecem atenção redobrada pela sua 

importância para o desenvolvimento sustentável da região, nomeadamente: as assimetrias 

de desenvolvimento intra-regionais muito acentuadas, os elevados níveis de poluição dos 

recursos hídricos na grande maioria da rede hidrográfica regional devido à pressão urbana e 

industrial, as debilidades estruturais graves ao nível da estrutura produtiva - tecido 
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empresarial constituído por unidades de reduzida dimensão, com baixa intensidade em 

tecnologia e inovação, frequentemente baseado em actividades trabalho intensivas e com 

baixos custos unitários de mão-de-obra - e o desemprego estrutural nas áreas geográficas 

mais desfavorecidas, motivado pela regressão do sector primário e do sector industrial 

tradicional. Transversal ao nível regional mas também nacional e europeu está o problema 

do envelhecimento populacional e da fraca capacidade de rejuvenescimento da população. 

Ao nível do capital humano e do capital social, aspectos centrais desta dissertação, 

identificam-se debilidades estruturais graves: no capital humano, prendem-se com a baixa 

qualificação, o desajustamento entre a oferta e procura de qualificações e o desemprego 

acentuado entre jovens com qualificações superiores, bem como a existência de baixos 

índices de inovação e uso das TIC; no capital social, podemos realçar a fraca participação 

cívica e politica dos cidadãos, a falta de coordenação das instituições da Administração 

Pública a nível vertical e a nível horizontal e o défice de cooperação entre os sectores 

público e privado, marcado por falhas organizacionais, uma cultura empresarial individualista 

e uma cultura académica fechada. 

 

No que diz respeito ao concelho de Castelo Branco , perspectiva-se uma evolução lenta 

mas positiva da sua posição no contexto regional e nacional. Como cenário evolutivo, apraz-

nos realçar o propósito de se continuar a investir nas acessibilidades intra-concelhias e 

fronteiriças, tendo em mente as potencialidades que esse factor pode criar para o concelho, 

como já vimos. Por outro lado, o município tem verificado uma certa dinâmica empresarial 

que se deve continuar a incentivar. É necessário também criar cada vez mais infra-

estruturas de suporte à instalação de empresas no território de modo a dinamizar o tecido 

produtivo e a economia local e regional, assim como atrair e fixar população, em particular 

jovens em idade activa e com qualificações (possível, por exemplo, pelo incentivo ao 

empreendorismo). No que diz respeito ao capital humano do território, verifica-se uma 

grande oferta formativa mas é necessário haver um ajustamento entre as necessidades do 

mercado e os cursos ministrados; por outro lado, o stock de capital humano deve ser 

reforçado através da criação de mecanismos para fixar os jovens que estudam no concelho. 

Ao nível do capital social há grandes lacunas que é necessário colmatar, nomeadamente ao 

nível das relações inter-concelhias e com as regiões da raia espanhola; a participação cívica 

da população deve igualmente ser alvo de atenção. 
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Considerações Finais 

 

Propusemos neste trabalho tentar perceber se o capital humano e o capital social se 

constituem como factores determinantes para o processo de desenvolvimento de alguns 

territórios do interior de Portugal. Partindo do eventual pressuposto de uma resposta 

positiva, importava então saber que mecanismos e instrumentos podiam potenciar o papel 

desses factores.  

Este objectivo central, foi suportado por cinco hipóteses de trabalho enunciadas no capítulo 

da introdução. Atendendo a que no final de cada capítulo foram apresentadas as principais 

ideias referentes às problemáticas específicas aí abordadas, no presente capítulo vamos 

apenas responder às hipóteses que propusemos para este trabalho. 

 

Perante os cenários evolutivos elaborados quer para a Região Centro quer para o Concelho 

de Castelo Branco e a confrontação destes com as grandes linhas estratégicas presentes 

nos instrumentos de política de desenvolvimento para estes territórios, desde 1986 até 

2006, a principal conclusão que é possível retirar aponta para que, não obstante as 

transformações verificadas a nível da organização, gestão e planeamento do território, ainda 

há muito a fazer não se tendo verificado, principalmente nas necessidade detectadas em 

1999 e nas actuais, grande evolução no sentido da sua resolução. Há ainda investimento a 

fazer ao nível das infra-estruturas de transporte nomeadamente ao nível intra-concelhio e na 

ligação a Espanha; na reestruturação do tecido produtivo, incentivando a fixação de mais 

empresas, em especial empresas em sectores inovadores; ao nível da população deviam 

ser feitos mais esforços no sentido de inverter a tendência demográfica de envelhecimento 

da estrutura etária; e ao nível do território é necessário combater a desertificação rural, 

promovendo esses espaços em termos turísticos mas também económicos e elaborar 

campanhas que criem uma imagem positiva do território de modo a atrair mais pessoas. 

Centrando-me concretamente no caso de Castelo Branco, e no que diz respeito à evolução 

do capital humano e do capital social, é certo que as estratégias para a região têm 

defendido e incentivado (financeira e politicamente) a aposta e o incremento destes factores, 

com especial relevância na melhoria das qualificações e habilitações das populações. De 

facto, num contexto marcado pela carência global de habilitações e qualificações das 

pessoas, a centralidade da questão dos recursos humanos e da sua formação nas agendas 

políticas internacional e nacional, bem como os recursos de financiamento, nomeadamente 

com origem nos fundos estruturais, destinados à formação e qualificação das populações, 

tiveram um impacto assinalável no reforço e na qualificação das estruturas educativas e 

formativas do concelho e da região e numa melhoria global do perfil dos recursos humanos. 

Adicionalmente, os esforços realizados e os recursos mobilizados para a atracção e fixação 
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de recursos humanos jovens, em idade activa e qualificados, bem como a formação de 

activos já inseridos no mercado de trabalho, produziram um conjunto de efeitos globalmente 

positivos no tecido empresarial.  

Os resultados destes investimentos (por exemplo, a criação e disponibilização de um leque 

variado de cursos de formação e o incentivo à frequência de cursos profissionais e técnicos, 

através de acções de formação junto dos jovens; ou ainda os incentivos financeiros para 

fomentar os estágios e a empregabilidade dos jovens licenciados no concelho; ou, ainda, os 

investimentos em infra-estruturas como a biblioteca e o cybercentro) fizeram-se sentir num 

reforço e numa melhoria, quer ao nível das instalações e equipamentos disponíveis, quer ao 

nível das competências dos recursos humanos envolvidos – educadores, formadores, 

coordenadores, etc.  

Podem também ser observados reflexos destes investimentos, por exemplo, na melhoria 

dos níveis de qualificação do pessoal ao serviço nas empresas, quer quadros médios e 

superiores, quer pessoal altamente qualificado, e no aumento substantivo do número de 

trabalhadores que recebeu acções de formação, sobretudo de formação contínua 

(aperfeiçoamento e reciclagem), decorrentes da necessidade de adquirirem competências 

específicas para as funções que desempenham ou de se adaptarem a novas exigências. No 

que diz respeito aos beneficiários directos, a expansão da oferta educativa e formativa e a 

diversificação dos seus conteúdos, possibilitou a abertura de alternativas para um 

melhoramento em termos pessoais e profissionais, quer se considere o publico jovem e/ou 

os activos, quer os desempregados. Não obstante, os dados recolhidos sugerem que esta 

evolução na oferta contribui mais para melhorar os desempenhos profissionais, 

designadamente ao nível do aumento da motivação/satisfação dos trabalhadores e do 

reforço das suas competências e capacidades profissionais e relacionais, do que para 

promover ajustamentos dos percursos profissionais (situação na profissão, vinculo 

contratual, progressão na carreira ou nos níveis salariais), ou reforçar a empregabilidade 

dos indivíduos desempregados e à procura do primeiro emprego (criação, obtenção e/ou 

mudança de emprego). Por outro lado, e apesar das evidentes melhorias, continua a 

verificar-se uma desarticulação entre o sistema de educação e de formação na oferta que 

dispõe e as necessidades de qualificações e competências por parte das empresas, sendo a 

relação existente marcada por alguma falta de diálogo e de cooperação. 

Em relação ao contributo do capital humano para a criação de mais capital social, podemos 

concluir que as parcerias e as redes de cooperação, por exemplo para a promoção dos 

produtos locais com base numa parceria entre as empresas de produtos tradicionais da 

região (ex. enchidos, queijo, artesanato, etc.) e o sector turístico (hotéis e pousadas) ou a 

parceria que existe entre a IPCB e a Câmara Municipal para o incentivo ao 

empreendedorismo (através de programas específicos) ou ainda a criação da Associação de 
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Belgais ou a Universidade Sénior, entre muitos outras actividades que têm surgido e que 

têm de certa forma gerado mais valias sociais e económicas para o concelho de Castelo 

Branco, mas que partiram da iniciativa de um ou um grupo restrito de indivíduos cujas 

habilitações e qualificações permitiram desenvolver os projectos e agregar a ele todo um 

conjunto de outros actores. As razões para isso parecem prender-se com a maior atenção 

que estas pessoas tendem a dar aos contextos que as rodeiam, assim como com o facto de 

serem elas que estão mais “capazes” ou por outras palavras, preparadas, qualificadas e 

disponíveis para levar a cabo acções que visem a melhoria de uma determinada situação 

identificada como desfavorável. 

Estes resultados demonstram não só que o capital humano tem vindo a desempenhar algum 

impacto nas dinâmicas territoriais, mas e acima de tudo, que o capital humano tem 

potencialidades. Só por si, este factor não é suficiente para promover do desenvolvimento 

do concelho, sendo necessário que o investimento na formação dos Recursos Humanos 

seja acompanhado de um reforço e reestruturação do tecido produtivo de forma a que estes 

recursos sejam aproveitados em todas as suas potencialidades e consigam fixar-se em 

Castelo Branco. 

 
No que diz respeito ao capital social, as principais características que foi possível identificar 

dizem respeito à falta de coordenação das instituições da Administração Pública a nível 

vertical e a nível horizontal, o défice de cooperação entre os sectores público e privado: 

falhas organizacionais, cultura empresarial individualista, cultura académica fechada e uma 

fraca participação cívica e política dos cidadãos.  

Por conseguinte, podemos concluir que neste aspecto há grandes lacunas no concelho de 

Castelo Branco que é necessário colmatar, nomeadamente ao nível das relações inter-

concelhias e com as regiões da raia espanhola; por outro lado, a participação cívica da 

população deve igualmente ser alvo de atenção. 

Assim, ao avaliarmos se o capital social tem sido um factor relevante na dinâmica de 

desenvolvimento local, os resultados tendem para uma resposta negativa. No entanto, é 

necessário chamar a atenção para o facto de o concelho de Castelo Branco, pelas 

debilidades que apresenta em termos dos seus factores de competitividade mas, também, 

pelos níveis de internacionalização que já caracterizam o seu tecido produtivo e empresarial, 

poder tirar um benefício bastante mais significativo das vantagens que se associam às 

múltiplas formas de cooperação entre agentes económicos e actores do desenvolvimento no 

quadro regional, nacional e europeu, nomeadamente através dos processos de 

aprendizagem e cooperação com agentes económicos e actores institucionais doutras 

regiões, com níveis superiores de desenvolvimento e soluções de promoção deste já 

testadas. 
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Em relação à questão da contribuição do capital social para o incremento do capital 

humano, não foi possível obter um resultado conclusivo pela insipiência dos dados 

recolhidos sobre esta questão. Não obstante, tudo parece indiciar que na tomada de decisão 

dos indivíduos e na sua formação há factores muito mais relevantes e decisivos do que o 

capital social que possa existir. 

 

Uma referência que nos parece importante é a das potencialidades e das debilidades do 

território efectuadas na análise SWOT, onde se constata a inexistência de uma evolução 

significativa entre as necessidades detectadas em 1999 e as actuais, no sentido da sua 

resolução. Por conseguinte, para fazer face às debilidades apresentadas e para contrariar 

algumas tendências antigas, o concelho de Castelo Branco tem que apostar em certos 

domínios que analisaremos a seguir. 

Começando pelas potencialidades, o território concelhio, assim como da sub-região e até 

toda a região centro podem vir a beneficiar da sua centralidade geográfica, no triângulo 

Lisboa-Porto-Madrid. Para que esta centralidade seja efectiva e reforçada é necessário que 

se continue a investir nas acessibilidades tanto rodoviárias como ferroviárias ao nível inter-

regional e intra concelhio. Na verdade, a localização estratégica do concelho de Castelo 

Branco em relação às principais vias de comunicação nacionais e em relação a Espanha 

deve ser explorada no sentido de garantir maiores investimentos e implementação de novas 

unidades industriais e empresariais no concelho. Para além das acessibilidades, um outro 

factor de extrema relevância é o reforço do sistema urbano em que o concelho se insere, 

garantindo que este se torna um pólo agregador e dinamizador, sem contudo por em risco a 

sustentabilidade e coesão social, económica e territorial.  

Referindo os aspectos que constituem ameaça, é imperativo mencionar que, ao nível local, 

há uma série de problemas que merecem atenção redobrada pela sua importância para o 

desenvolvimento sustentável da região, nomeadamente as acentuadas assimetrias de 

desenvolvimento intra-concelhias. Concretamente, são visíveis as diferenças entre as 

freguesias mais urbanas e de maior dinamismo económico de Castelo Branco, Alcains e 

Lardosa, situadas ao longo da A23 e onde se concentram praticamente todas as infra-

estruturas de educação e saúde, e as áreas mais rurais localizadas a sul do concelho, 

marcadas por grandes fragilidades demográficas – envelhecimento e forte declínio 

populacional - e económicas - tecido empresarial diminuto e constituído por unidades de 

reduzida dimensão, baseadas em actividades trabalho-intensivas com produtividades 

geralmente fracas. Assim, ao nível do território é necessário combater a desertificação rural, 

promovendo esses espaços em termos turísticos mas também económicos e elaborar 

campanhas que criem uma imagem positiva do território de modo a atrair mais pessoas. 
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Outra das debilidades estruturais graves do concelho é ao nível da estrutura produtiva - 

tecido empresarial constituído por unidades de reduzida dimensão, com baixa intensidade 

em tecnologia e inovação e falta de capacidade de exportação, baseado em actividades 

trabalho intensivas e com baixos custos unitários de mão-de-obra, comprometendo a prazo 

a competitividade económica num contexto de economia aberta e transversal, ao nível 

regional mas também nacional e europeu. Assim, torna-se necessário que o concelho, 

visando a reestruturação do tecido produtivo, aposte nos seguintes aspectos: 1) Nas 

parcerias e na cooperação nomeadamente entre empresas e entre empresa/universidade, 

assim como parcerias publico/privado, como factores estratégicos de promoção da 

inovação, da competitividade e da produtividade; 2) Na conquista de novos mercados 

visando combater a precariedade do tecido económico, e estimular a fraca iniciativa e 

capacidade empresarial; 3) Na inovação dos produtos e na inovação organizacional, criando 

cadeias de valor completas dos serviços e produtos; 4) Na aposta de novos produtos 

(reestruturação e modernização dos sectores mais tradicionais) e no desenvolvimento de 

novos sectores de actividade, centrando a aposta em clusters de inovação, visando 

combater o facto de neste momento a economia local depender basicamente de um 

pequeno e limitado numero de actividades. Neste contexto podem assumir alguma 

importância as industrias de tecnologia de ponta, as energias renováveis e o turismo, 

usando os recursos e os produtos locais com potencial de desenvolvimento (floresta, espaço 

rural, artesanato, produtos agro-alimentares, etc); 5) Apoiar o aparecimento de novas infra-

estruturas de base e equipamentos de apoio à actividade económica, inovação e tecnologia 

e a sua inserção em redes nacionais e europeias que permitam uma partilha de 

experiências. 

Adicionalmente, deve ainda apontar-se o problema do envelhecimento populacional e a 

fraca capacidade de rejuvenescimento da população. A este nível deviam ser feitos mais 

esforços no sentido de inverter a tendência demográfica de envelhecimento da estrutura 

etária, situação que pode passar por manter e aumentar o crescimento da oferta de 

emprego e criar incentivos aos jovens licenciados para que se fixem no concelho; 

 

Seja para fortalecer e potenciar os aspectos positivos (estratégia ofensiva) ou para combater 

e melhorar os aspectos mais negativos (estratégia de tipo mais defensivo), tanto o capital 

humano como o capital social são factores fundamentais, designadamente pelo facto de 

pessoas mais qualificadas estarem normalmente mais atentas às situações de risco e terem 

possibilidades de mobilizarem mais recursos no sentido de colmar os problemas e as 

debilidades detectados. Por outro lado, a existência de normas, regras e valores comuns, 

bem como a existência de todo um conjunto de redes e organismos - capital social – que 

possam defender os direitos das populações ou de alguns grupos, constituem factores 
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essenciais à criação de um clima de cooperação que potencia a acção comum em prol da 

resolução de problemas que afectam a todos.  

Actualmente, investe-se fortemente na formação e qualificação dos recursos humanos 

existentes, nomeadamente daqueles já inseridos no mercado de trabalho; por outro lado, 

têm sido implementados vários programas e acções de formação no sentido de fomentar o 

empreendedorismo e a inserção profissional dos jovens qualificados; houve também uma 

evolução positiva na relação IPCB/SociedadeCivil/Tecido Produtivo que começa a dar os 

seus resultados ao nível da inovação tecnológica e social. No que diz respeito ao capital 

social, verifica-se um importante apoio da Câmara Municipal às associações locais e 

associações de desenvolvimento, facilitando, na medida do possível, a realização das 

actividades propostas. Ainda neste domínio tem havido um esforço no sentido de aproximar 

o concelho de Castelo Branco dos concelhos raianos do lado espanhol, tendo vindo a ser 

implementados vários projectos de cooperação ao nível do turismo, divulgação de produtos 

locais e criação de parcerias entre empresas portuguesas e espanholas  localizadas nesta 

faixa do território.  

Referindo-nos agora às potencialidades do capital humano que ainda não estão a ser 

aproveitadas, gostaríamos de destacar, por exemplo, o facto de não se estar a investir em 

instituições de investigação, componente importante em qualquer sociedade e economia 

que queira pautar-se pela competitividade e inovação. Ao nível do capital social, devia 

investir-se mais fortemente no fomento da participação cívica da população. 

 

Tendo em conta as Prioridades Estratégicas para a Região definidas no PORCentro 2007-

2013 e considerando os três programas temáticos do QREN – PO “Potencial Humano”, PO 

“Factores de Competitividade” e PO “Valorização Territorial”, parece que o próximo período 

de programação dos fundos estruturais pode constituir uma boa oportunidade para que o 

concelho de Castelo Branco aposte verdadeiramente nestes factores, particularmente no 

âmbito de programas que visem a qualificação e desenvolvimento dos recursos humanos, 

na vertente capital humano – qualificação, habilitações, inovação e capital social – 

cooperação, governança, participação cívica. O grande desafio será conseguir implementar 

projectos cuja sustentabilidade vá além do período temporal 2013. 
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ANEXO I 
 

Quadro 1 – Características dos Sistemas Regionais d e Inovação 

Características  

Tipologia 

SRI Transferência 

Tecnológica 
Financiamento Investigação 

Especialização 

Técnica 

 

Sistema de 

Coordenação 

 

Grassroots 

Processo inicial 

é Localmente 

organizado ao 

nível da cidade 

ou distrito 

Origem difusa 

incorporando 

agentes locais 

(bancos, 

governo, 

empréstimos, 

associações 

industriais 

locais, etc.) 

Altamente 

aplicada 

Perto do 

mercado local 

Baixa 

Resolução de 

problemas 

genérica 

Especialização 

tecnológica 

fraca 

Coordenação 

supra local 

Baixa  

Redes 

Modalidade em 

rede usando 

múltiplos níveis 

– local, 

regional, 

nacional e 

supranacional 

Acordos entre 

bancos, 

agencias 

governamentais 

e empresas 

Competências 

mistas 

Próxima do 

mercado e das 

necessidades de 

grandes e 

pequenas 

empresas 

Mais flexível 

que dedicada 

Alto devido à 

presença de 

associações, 

fóruns, 

associações 

industriais ou 

empresariais, 

etc. 

Dirigista 

Levadas a cabo 

de fora e acima 

da própria 

região sendo 

essencialmente 

um produto das 

políticas 

governamentais 

centrais 

Centralmente 

determinado, 

embora as 

agências em 

questão possam 

ter localização 

nas regiões 

Básica e 

fundamental 

Dirigida às 

necessidades de 

grandes 

empresas 

governamentais, 

presentes fora e 

dentro da região 

Alta Potencialmente 

Alto 

Fonte: Elaboração própria com base em Braczyk, Cooke e Heidenreich (1998: 20-21). 

 
 
 
 
 



 
Quadro 2 – Dinâmicas dos Sistemas Regionais de Inov ação 

Tipologia 

dos SRI 
Características 

 
Dominação 

empresas globais 

Alcance da 

Investigação 

Relação 

Público & 

Privado 

Associativismo 

Localista 

Poucas ou nenhumas 

empresas estrangeiras 

e muito poucas filiais 

de empresas externas 

Grande maioria de 

investimento e das 

empresas é local  

Não é muito grande 

embora possam 

existir organismos de 

investigação capazes 

de se organizarem 

com clusters 

industriais da região 

Poucos Recursos 

públicos de 

inovação e I&D 

Presença de 

pequenos 

recursos 

privados 

Elevado 

Interactivo 

Equilíbrio entre 

pequenas e grandes 

empresas quer de 

investimento local 

quer de investimento 

directo estrangeiro 

Acesso facilitado seja 

aos recursos 

regionais para 

investigação seja às 

fontes estrangeiras 

de inovação 

Existência de um 

equilíbrio 

razoável entre 

institutos e 

organismos de 

investigação 

públicos e 

privados 

Elevado 

Reflecte-se na 

presença de redes 

industriais locais e 

regionais, clubes, 

associações e 

forums 

Globalizado 

Domínio das grandes 

empresas suportadas 

por clusters de cadeias 

de fornecedores ou 

PME’s altamente 

dependentes que de 

ajustam às 

necessidades das 

multinacionais 

Alcance da 

investigação será 

largamente interna  

Infra-estruturas 

altamente 

privatizadas mais 

que publicas 

Médio 

Condicionado pelos 

interesses das 

grandes empresas 

Fonte: Elaboração própria com base em Braczyk, Cooke e Heidenreich (1998: 22-23). 

 



ANEXO II 

 
Quadro 1 – Indicadores do Stock de Capital Humano 

Indicadores Objectivo Utilidade e Limitações 

Frequência do Sistema 
de Ensino da população 
entre os 25-64 anos. 

Percentagem dos que 
conseguiram atingir nível de 
qualificações secundário e 
terciário. 

Medida geral internacional para os nível de 
educação atingidos. Não mede nenhum tipo 
especifico de conhecimentos e capacidades.  

Media “Anos de 
escolaridade” 
da população entre os 
25-64 anos. 

Media estimada para o numero 
de anos gastos em completar a 
educação primária, secundária 
e terciária.  

Dá uma estatística única do stock de capital 
humano baseado na frequência. Mas 
considera um ano de escolaridade como 
uma unidade constante independentemente 
do nível e considerando a população entre 
os 25-64 anos. 

Frequência do Sistema 
de Ensino da população 
adulta, dividida por 
idade. 

Percentagem dos que 
conseguiram atingir pelo menos 
a educação secundário e 
terciária entre os  25-34 anos e 
entre os 35-64 anos. 

Indica diferenças geracionais devido às 
mudanças ocorridas ao longo do tempo na 
taxas de frequência dos jovens. Mas não 
separa o efeito da educação de adultos. 

Frequência do Sistema 
de Ensino e taxas de 
qualificação, divididas 
por género. 

Diferenças entre homens e 
mulheres: i) na frequência do 
secundário dos adultos com 
idade entre os 25-64 anos e ii) 
na actual taxa de qualificação 
para o secundário. 

Compara predisposições históricas das 
diferenças de género com as tendências 
actuais dos sistemas de educação. 

 “Gap Educacional 
Intergeracional”. 

Proporção de: i) hipótese de 
atingir uma qualificação terciária 
se um dois pais atingiu este 
nível. ii) hipótese de atingirem 
uma qualificação terciária se os 
pais não completaram a 
educação secundária. 

Dá a indicação da existência ou não de 
mobilidade educacional entre gerações, 
baseadas, quer na igualdade de 
oportunidades, quer na perspectiva de 
melhorar o stock geral de capital humano. 

Distribuição geral da 
literacia na população 
adulta.  

Percentagem da performance 
em cada um dos cinco níveis da 
literacia, medida em três 
domínios.  

Dá uma medida directa de um conjunto de 
capacidades com relevância económica. 
Mas apenas indicativas de como a 
educação e outras experiências contam 
para estas capacidades.  

Deficits de literacia, por 
idade. 

Percentagem de indivíduos 
entre os 16-25 anos e entre os 
46-55 anos nos últimos dois 
níveis de literacia.  

Mostra como em certos países baixos níveis 
de literacia estão concentrados em grupos 
mais idosos, em parte devido à sua baixa 
frequência escolar. Embora a baixa literacia 
pode também advir da deterioração das 
capacidades.  

Literacia por sectores de 
actividade económica. 

Percentagem de trabalhadores 
nas industrias seleccionadas 
com altos (nível 4/5) e baixos 
(nível ½) níveis de literacia 
numa escala pré-estabelecida. 

Mostra como a literacia tende a ser superior 
em industrias mais baseadas no 
conhecimento.  

Literacia por frequência 
do Sistema de Ensino. 

Grau de literacia atingidos em 
cada país de pessoas com 
respectivos níveis de 
frequência.  

Mostra a importância que a educação tem 
nos níveis de literacia dos países e também 
permite comparações entre países dos 
níveis de literacia das pessoas com 
similares taxas de frequência escolar.  

Fonte: Adaptado e Traduzido de OCDE, 1998: 31-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quadro 2 – Indicadores de Investimento em Capital H umano 

Indicadores Objectivo Utilidade e Limitações 

Percentagem do 
rendimento nacional 
dedicado à educação e à 
formação.  

Despesas públicas e privadas 
em programas formais, em 
percentagem do PIB.  

Estima os recursos gerais dedicados ao 
investimento. Exclui a aprendizagem 
informal. Compara de forma imperfeita o 
esforço nacional com a necessidade: países 
com população mais jovem necessita gastar 
mais. 

Gastos médios por 
estudante, por nível de 
educação, em relação ao 
rendimento per capita.   

Despesas anuais médias com 
estudantes no sistema de 
ensino primário, secundário e 
terciário, em percentagem do 
PIB per capita. 

Mostra o quanto esforço é dedicado a cada 
estudante, em relação aos recursos de cada 
país. Não tem em conta as variações no 
investimento devido às taxas de participação 
fora da escolaridade obrigatória.  

Gastos com programas 
públicos no mercado de 
trabalho.  

Despesas do PIB, classificadas 

por tipo de participante. 

Mostra as despesas directas dos governos 
para melhorar as capacidades do local de 
trabalho. Exclui algumas despesas com 
serviços relevantes para o capital humano 
que não se restringem à formação.  

Gastos das Empresas 
com Formação.  

Despesas em percentagem dos 
custos totais com o trabalho.  

Dá uma indicação básica da escala de 
gastos pelas empresas. Mas muito do 
investimento privado em recursos humanos 
é escondido.   

Posse de computador, 
por família.  

Percentagem de famílias com 
computadores pessoais.  

Dá uma indicação de um recurso familiar 
que ajuda ao investimento em capital 
humano.  

Anos de Escolaridade 
esperados.  

Anos de formação inicial que 
em media se esperam para uma 
criança de 5 anos até à idade 
dos 29.  

Dá uma indicação geral da participação 
juvenil na educação e é influenciada pelas 
taxas actuais de participação.  

Anos de escolaridade 
terciária esperados.  

Anos de formação terciária 
expectáveis em media desde os 
17 anos e ao longo da vida, 
com base nas contagens de 
todos os adultos actualmente a 
participar.  

Combina a informação sobre quantas 
pessoas frequentam a educação terciária e 
o tempo que eles despendem com ela. 

Participação dos 
empregados em 
formação no contexto de 
trabalho.  

Percentagem de pessoas que 
afirmam ter recebido formação 
em períodos específicos.   

Dá uma ideia básica da proporção de 
pessoas envolvidas nalgum tipo de 
formação, mas não distingue duração ou 
qualidade. Dados de fontes diferentes nem 
sempre são comparáveis.  

Participação de 
diferentes grupos em 
formação no contexto de 
trabalho e com outras 
formas de educação e 
formação.  

Divisões segundo estatuto 
socio-economico, idade, 
género, frequência escolar.   

Comparação detalhada para um numero 
limitado de países.  

Duração media da 
formação no contexto de 
trabalho.  

Horas anuais de formação 
levadas a cabo: i) por pessoa 
com qualquer formação; ii) 
média para todos os 
empregados.  

Mostrando a quantidade de investimento em 
vez de apenas a percentagem de 
empregados onde se fez algum 
investimento.  

Fonte: Adaptado e Traduzido de OCDE, 1998: 49-50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Quadro 3 – Indicadores do Retorno do Investimento e m Capital Humano 

Indicadores Objectivo Utilidade e Limitações 

Racio da população 
empregada pelo nível de 
educação frequentado.  

Do total da população 
empregada feminina, a 
proporção de mulheres entre os 
30-44 anos que frequentaram 
níveis particulares de educação.  

Um indicador dos efeitos no mercado de 
trabalho de mais educação. Particularmente 
relevante para as mulheres. Contudo centra-
se apenas na frequência da educação 
inicial. 

Desemprego expectável, 
por nível de educação 
frequentado.  

Número de anos expectáveis de 
desemprego para os homens ao 
longo da vida, segundo nível de 
educação atingido.  

Providencia um indicador bruto das 
hipóteses relativas de desemprego de 
diferentes grupos educacionais. Contudo as 
estimativas são baseadas nas actuais taxas 
de desemprego entre grupos de idades.  

Rendimentos relativos, 
por nível de educação 
frequentado.  

Rendimentos médios anuais de 
pessoas entre os 30-44 anos 
com certos níveis de educação, 
relativamente a pessoas com 
apenas a educação secundária. 
Separação entre homens e 
mulheres.  

Mostra os prémios salariais associados com 
educação extra para pessoas a meio da 
carreira. Contudo não prova que estes 
benefícios são causa de educação extra ou 
que reflectem necessariamente aumentos 
de produtividade.  

Correlação entre 
literacia, educação e 
experiência do mercado 
de trabalho com 
rendimentos.  

Quanto é que cada um destes 
factores contribui, 
independentemente dos outros, 
para explicar as diferenças nos 
rendimentos dos indivíduos.  

Torna possível comparar a influência do 
background educacional com as 
capacidades e experiências medidas 
directamente. Contudo estas relações não 
são fortes o suficiente para desenhar 
conclusões mais definitivas.  

Impacto da formação 
implementada pelas 
empresas.  

Efeitos quantificáveis da 
formação no desempenho da 
empresa, rendimentos e 
longevidade do emprego.  

Dá alguma indicação, mas não de forma 
estandardizada, dos benefícios da 
formação, identificáveis tanto para empresas 
como empregados.  
 

Impacto dos programas 
públicos no contexto do 
mercado de trabalho. 

Efeitos quantificáveis desses 
programas nas taxas de 
emprego, pagamentos, etc, dos 
participantes.  

Dá alguma indicação, mas não de forma 
estandardizada, do grau de alcance dos 
objectivos dos programas.  

Taxa anual de retorno 
para a Educação.  
 

Taxa anual de retorno segundo 
nível de escolaridade completo, 
baseada nos custos públicos e 
privados, nos rendimentos extra 
e taxas de ganhos associados 
aos rendimentos mais elevados 
dos grupos mais escolarizados.  

Permite fazer comparações dos retornos 
entre países e níveis; e dos retornos para o 
capital empresarial. São meramente 
indicativos em parte devido à exclusão dos 
efeitos de dispersão.  

Taxas de Retorno  
“Fiscal” e “privado” para 
a educação. 

Taxas de retorno que se centra 
respectivamente nos custos e 
benefícios públicos e privados.  

Dá alguma indicação preliminar dos retornos 
relativos para os interesses públicos e 
privados.  

Fonte: Adaptado e Traduzido de OCDE, 1998: 74.  
 
 



Quadro 4 – Uma Estrutura para Calcular os Custos e Benefícios do Investimento em Capital Humano  
 

Indivíduos Empresas Governo/Sociedade Indicadores 
Investimento Custos Benefícios Custos Benefícios Custos Benefíci os 

Educação Pré-
primária 

Propinas e 
investimento dos 
pais a fundo perdido. 

Competências Básicas. - - Custos Directos dos 
Jardins de Infância. 

Fundações para a 
aprendizagem e a 
coesão social.  

Educação 
Obrigatória 

Propinas Escolares e 
Outros Custos 
Educacionais. 

Melhores capacidades produtivas e 
sociais futuras; melhor qualidade de 
vida. 

Algumas 
contribuições 
financeiras 
directas.  
 

Melhoramento das 
competências e das 
atitudes cognitivas e 
comportamentais dos 
trabalhadores.  

Custos Directos. 

Níveis de 
competências mais 
elevados, coesão 
social, crescimento 
económico e retorno 
nos impostos.  

Educação Pós-
obrigatória e 
Educação Superior 

Propinas Escolares, 
Outros Custos 
Educacionais e 
investimento a fundo 
perdido enquanto 
estuda. 

Competências/Qualificações 
conduzem a rendimentos mais 
elevados, maior empregabilidade e 
melhor qualidade de vida. 

Contribuições 
financeiras 
directas. 

Melhoramento das 
competências e das 
atitudes cognitivas e 
comportamentais dos 
trabalhadores. 

Custos Directos das 
Instituições de 
Ensino e 
Transferências para 
os Estudantes.  

Níveis de 
competências mais 
elevados, coesão 
social, crescimento 
económico e retorno 
nos impostos.  

Investigação e 
Desenvolvimento Sem custos. 

Enriquecimento das competências, 
alguns aumentos nos rendimentos e 
potencial de mobilidade. 

Algumas 
contribuições 
financeiras 
directas. 

Melhoramento das 
atitudes cognitivas e 
comportamentais dos 
trabalhadores. 

Custos Directos. 

Níveis de 
competências mais 
elevados, coesão 
social, crescimento 
económico e retorno 
nos impostos.  

Formação nas 
Empresas 

Nenhum ou custo 
total dependendo 
dos termos do 
contrato. 

Impactos positivos nos salários, 
permanência no trabalho e 
melhorias na produtividade. 

Custos directos, 
custos nos salários 
e algumas taxas 
de formação. 

Conhecimentos 
específicos na 
Empresa, com 
melhoramentos na 
produtividade. 

Apoio financeiro 
nulo ou total. 

Níveis de 
competências mais 
elevados, coesão 
social, crescimento 
económico e retornos 
nos impostos.  

Aprendizagem 
Informal 

Custos de tempo e 
oportunidades e 
custo financeiro 
directo. 

Ganhos económicos e não-
económicos, dependendo das 
qualificações adquiridas. 

Custos na perda 
de tempo de 
produção devido à 
aprendizagem. 

Conhecimentos 
específicos na 
Empresa, com 
melhoramentos na 
produtividade. 

Nenhum. Efeitos económicas e 
sociais. 

Fonte: Adaptado e Traduzido de OCDE, 1998: 86-87. 



ANEXO III 
Quadro 4. Organizações Internacionais e Capital Soc ial 

Organizações e Programas  
 

Definição  Objecto e Método  
Publicações e Referências 

 

Banco Mundial: Social Capital 
Initiative (lançada pelo 
Departamento de 
Desenvolvimento Social do 
BM em 1998) 
 

Refere-se a instituições, 
relações e normas que 
consubstanciam a 
qualidade e a quantidade 
de interacções sociais em 
uma sociedade. Não é 
somente o somatório das 
instituições que constituem 
uma sociedade, mas é a 
cola que as mantém 
unidas. 
 

Dois objectos principais: as fontes de 
capital social (família, sociedade civil, 
comunidades, etnia, sector público, 
género) e as relações possíveis entre 
capital social e várias questões de 
desenvolvimento (crime e violência, 
economia, comércio e migração, 
educação, meio ambiente, finanças, 
saúde, etc.). Medir o capital social é 
essencial para compreender o papel 
desta «externalidade» no 
desenvolvimento económico e social. 

O site do BM contém referências muito 
valiosas para o pesquisador 
(www.worldbank.org/poverty/scapital). Os 
autores mais citados são Robert Putnam, 
Narayan e Portes. 

OCDE: Centro de Pesquisa 
em Educação e Inovação 
(Conferência internacional 
sobre indicadores de capital 
social, organizada em 2002) 
 

Redes e normas, valores e 
convicções comuns que 
facilitam a cooperação 
dentro de e entre grupos 
sociais. 
 

O método utilizado pela OCDE é 
dividido em seminários com 
formuladores de políticas públicas e 
projectos de medição do capital social. 
A comparabilidade dos instrumentos de 
medida é uma preocupação importante 
para a 
OCDE. 
 

Publicação inicial The Well-Being of the 
Nations: The Role of Human and Social 
Capital, em que são referências principais 
Coleman, Putnam e Fukuyama 
 

 

 

 

 

 



Quadro 5 – Principais Teorias do Capital Social 

 

Autores  Definições de Capital Social  

Robert Putnam 'features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for 
mutual benefit' (Putnam 1995, p. 67). 

James Coleman 
'Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities having two 
characteristics in common: They all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of 
individuals who are within the structure' (Coleman 1990, p. 302). 

Pierre Bourdieu 

'the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less 
institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition' (Bourdieu 1986, p. 248). 

'made up of social obligations ('connections'), which is convertible, in certain conditions, into economic capital and may 
be institutionalized in the form of a title of nobility' (Bourdieu 1986, p. 243). 

Bourdieu e Wacquant 
'the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition' (Bourdieu and Wacquant 
1992, p. 119). 

Mark Granovetter 
As acções económicas dos agentes estão inseridas em redes de relações sociais (embeddedness). As redes sociais 
são potencialmente criadoras de capital social, podendo contribuir na redução de comportamentos oportunistas e na 
promoção da confiança mútua entre os agentes económicos. 

Woolcock 'the information, trust, and norms of reciprocity inhering in one's social networks' (Woolcock 1998, p. 153). 

Knoke 'the process by which social actors create and mobilize their network connections within and between organizations to 
gain access to other social actors' resources' (Knoke 1999, p. 18). 

Portes 'the ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or other social structures' (Portes 
1998, p. 6). 

Brehm Rahn 'the web of cooperative relationships between citizens that facilitate resolution of collective action problems' (Brehm and 
Rahn 1997, p. 999). 

Fukuyama 
'the ability of people to work together for common purposes in groups and organizations' (Fukuyama 1995, p. 10). 



'Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among 
members of a group that permit cooperation among them' (Fukuyama 1997). 

Inglehart 'a culture of trust and tolerance, in which extensive networks of voluntary associations emerge' (Inglehart 1997, p. 188). 

Portes  e Sensenbrenner 
'those expectations for action within a collectivity that affect the economic goals and goal' seeking behavior of its 
members, even if these expectations are not oriented toward the economic sphere' (Portes and Sensenbrenner 1993, 
p. 1323). 

Thomas 'those voluntary means and processes developed within civil society which promote development for the collective 
whole' (Thomas 1996, p. 11). 

Loury 
'naturally occurring social relationships among persons which promote or assist the acquisition of skills and traits valued 
in the marketplace. . . an asset which may be as significant as financial bequests in accounting for the maintenance of 
inequality in our society' (Loury 1992, p. 100). 

Nahapiet Ghoshal 
'the sum of the actual and potential resources embedded within, available through, and derived from the network of 
relationships possessed by an individual or social unit. Social capital thus comprises both the network and the assets 
that may be mobilized through that network' (Nahapiet and Ghoshal 1998, p. 243). 

Pennar 'the web of social relationships that influences individual behavior and thereby affects economic growth' (Pennar 1997, 
p. 154). 

Schiff 'the set of elements of the social structure that affects relations among people and are inputs or arguments of the 
production and/or utility function' (Schiff 1992, p. 160) 

Baker 'a resource that actors derive from specific social structures and then use to pursue their interests; it is created by 
changes in the relationship among actors'; (Baker 1990, p. 619). 

Boxman, De Graai. Flap 'the number of people who can be expected to provide support and the resources those people have at their disposal' 
(Boxman et al. 1991, p. 52). 

Burt 

'friends, colleagues, and more general contacts through whom you receive opportunities to use your financial and 
human capital' (Burt 1992, p. 9). 

'the brokerage opportunities in a network' (Burt 1997, p. 355). 

Belliveau, O'Reilly, Wade 'an individual's personal network and elite institutional affiliations' (Belliveau et al. 1996, p. 1572). 



 
Figura 5 – Dimensões do Capital Social 
 

 
 
Source: Narayan and Cassidy, 2001: 67. 
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ANEXO IV 
Mapa 12 – Plano Rodoviário Nacional, Região Centro,  2000 

 
Fonte: IEP, tratamento TIS/Quaternaire. in Planraia, 2004:14. 

 

Mapa 13 – Rede Ferroviária Região Centro, 2000 

 
Fonte: REFER. Directório da Rede Ferroviária Portuguesa, 2005. in PORCentro, 2006:11. 
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Figura 11 – Evolução do número de unidades empresar iais com 

sede em  Castelo Branco (1995-2000) 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 
 
 
Figura 12 – Evolução do volume de emprego nas unida des empresariais com 

sede em  Castelo Branco (1995-2000) 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Quadro 16 – Índices Resumo da Estrutura Etária da P opulação Residente, por 

Dimensão dos Lugares (2001)  

Índice Resumo Lugares e Concelho 

 Lugares até 
2000hab. Alcains  Castelo 

Branco 
Total do 

Concelho 
 
Índice de Envelhecimento 
Demográfico 

465,9 136,7 84,8 168,0 

 
Índice de Dependência dos Jovens 14,4 20,9 23,1 20,5 
 
Índice de Dependência dos Idosos 67,2 28,6 19,6 34,4 
 
Índice de Dependência Total 81,7 49,5 42,7 54,9 
 
Taxa de actividade 66,0 66,9 70,1 64,5 
 
Índice de Rejuvenescimento da 
População Activa 

72,0 134,1 155,9 118,4 

Fonte: INE 

 

Quadro 17 – Peso do poder de compra concelhio (1995 /2002) 
 

Área Geográfica 1995 1997 2000 2002 
Portugal 100% 100% 100% 100% 
Centro 12,42% 12,26% 13,29% 18,21% 
Beira Interior Sul 0,61% 0,57% 0,58% 0,64% 
Castelo Branco 0,52% 0,47% 0,48% 0,53% 

                              Fonte: INE 

 
Quadro 18 – Evolução da Estrutura empresarial do di strito, por ramo de actividade 

entre 1994 e 2003 
 

1994 1999 2003 Variação  
CAE Nº % Nº % Nº % 99-03 94-03 

Agricultura, Silvicultura e Pescas 534 12,4 557 10,1 512 8,1 -8,1 -4,1 
Industria Extractiva 13 0,3 14 0,3 14 0,2 0,0 7,7 
Industria Transformadora 697 16,2 757 13,8 753 11,9 -0,5 8,0 
Industria Alimentar, Bebidas e 
Tabaco 

139 19,9 153 20,2 175 23,2 14,4 25,9 

Industria Têxtil 156 20,6 112 14,9 -28,2 
Industria do Couro 

180 25,8 
3 0,4 0 0,0 -100,0 

-37,8 

Industria Madeira, Cortiça 136 19,5 109 14,4 97 12,9 -11,0 -28,7 
Industria Pasta de Papel e Cartão 27 3,9 35 4,6 37 4,9 5,7 37,0 
Fabrica de produtos Químicos e 
Fibras sintéticas 

11 1,5 13 1,7 18,2 

Fabrica de artigos de borracha e de 
materiais plásticos 

14 2,0 

8 1,1 9 1,2 12,5 

57,1 

Fabrica outros produtos minerais 
não metálicos 

56 8,0 59 7,8 64 8,5 8,5 14,3 

Industria metalúrgica base e 
produtos metálicos 

128 16,9 131 17,4 2,3 

Fabrica de maquinas e 
equipamentos, N.E. 

141 20,2 

27 3,6 29 3,9 7,4 

13,5 

Fabrica equipamentos eléctricos e 
de óptica 

- - 12 1,6 17 2,3 41,7 - 

Fabrica de material de transporte - - 6 0,8 3 0,4 -50,0 - 
Industrias Transformadoras, N.E. 4 0,6 50 6,6 66 8,8 32,0 1.550 
Electricidade, Gás Água 12 0,3 11 0,2 17 0,3 54,5 41,7 
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Construção e Obras Públicas 485 11,3 801 14,6 1.059 16,8 32,2 118,4 
Comercio grosso e retalho 1.225 22,4 1.699 30,9 1.869 29,7 10,0 52,6 
Alojamento e restauração 354 8,2 499 9,1 598 9,5 19,8 68,9 
Transporte, armazéns e 
comunicações 

99 2,3 149 2,7 262 4,2 75,8 164,6 

Actividades financeiras 113 2,6 145 2,6 154 2,4 6,2 36,3 
Actividades imobiliárias e serviço às 
empresas 

140 3,2 305 5,6 384 6,1 25,9 174,3 

Educação, saúde e assistência 
social e outros serviços sociais e 
pessoais 

622 14,4 536 9,8 647 10,3 20,7 4,0 

Administração Pública 14 0,3 19 0,3 33 0,5 77,7 135,7 
Total 4.308 100 5.492 100 6.302 100 14,7 46,3 

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS. 

 

Quadro 19 – Nº de pessoal ao serviço, por sector de  actividade, segundo a dimensão 
dos estabelecimentos (2003) (%) 

 
CAE 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-

199 
200-
1000 

Agricultura, Silvicultura e Pescas 39,1 24,0 24,8 12,1 0,0 0,0 0,0 
Industria Extractiva 5,6 8,4 9,1 10,9 0,0 66,0 0,0 
Industria Transformadora 6,8 8,6 8,3 16,0 12,2 17,6 30,6 
Industria Alimentar, Bebidas e Tabaco 12,8 18,0 18,7 28,3 11,6 10,6 0,0 
Industria Têxtil 0,8 1,6 1,9 12,4 14,9 24,6 43,7 
Industria Madeira, Cortiça 13,1 14,7 20,4 34,6 17,2 0,0 0,0 
Industria Pasta de Papel e Cartão 7,8 13,4 14,2 8,2 0,0 0,0 56,5 
Fabrica de produtos Químicos e Fibras 
sintéticas 

32,3 30,8 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 

Fabrica de artigos de borracha e de 
materiais plásticos 

9,6 0,0 8,1 15,6 66,7 0,0 0,0 

Fabrica outros produtos minerais não 
metálicos 

15,2 28,2 26,1 30,5 0,0 0,0 0,0 

Industria metalúrgica base e produtos 
metálicos 

13,4 26,3 19,9 23,5 0,0 0,0 0,0 

Fabrica de maquinas e equipamentos, 
N.E. 

8,1 9,1 12,3 8,7 37,5 24,4 0,0 

Fabrica equipamentos eléctricos e de 
óptica 

2,3 1,3 4,0 3,1 0,0 0,0 89,3 

Fabrica de material de transporte 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industrias Transformadoras, N.E. 14,6 18,2 3,7 3,6 0,0 59,9 0,0 
Electricidade, Gás Água 5,1 14,5 17,4 63,0 0,0 0,0 0,0 
Construção e Obras publicas 26,9 30,1 22,2 10,9 4,3 5,7 0,0 
Comercio grosso e retalho 37,1 23,1 16,6 15,8 3,3 4,1 0,0 
Alojamento e restauração 39,2 20,8 18,0 22,0 0,0 0,0 0,0 
Transporte, armazéns e comunicações 20,8 15,1 10,5 31,9 15,5 6,2 0,0 
Actividades financeiras 28,9 32,8 29,9 8,4 0,0 0,0 0,0 
Actividades imobiliárias e serviço às 
empresas 

39,2 20,7 13,6 18,3 8,2 0,0 0,0 

Educação, saúde e assistência social e 
outros serviços sociais e pessoais 

18,1 16,3 16,9 27,3 16,1 0,0 5,2 

Administração Pública 13,1 9,7 37,6 39,7 0,0 0,0 0,0 
Total 22,5 18,0 15,2 17,7 8,1 8,0 10,2 

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS. 
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Quadro 20 – Desagregação sectorial dos estabelecime ntos e do 
emprego em Castelo Branco (1991-2000) 

 
Estabelecimentos Emprego 

Sector 1991 1995 2000 1991 1995 2000 
nº 118 126 130 383 382 396 

A % 9,8 9,0 7,1 3,2 3,2 2,9 
nº 5 4 7 15 12 19 

C % 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 
nº 213 218 226 5706 5326 5069 

D % 17,8 15,6 12,4 48,1 45,0 37,4 
nº 1 4 3 60 96 68 

E % 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 0,5 
nº 139 169 293 1128 1162 1600 

F % 11,6 12,1 16,1 9,5 9,8 11,8 
nº 376 459 588 2052 2238 2766 

G % 31,4 32,9 32,2 17,3 18,9 20,4 
nº 96 133 181 440 610 788 

H % 8,0 9,5 9,9 3,7 5,2 5,8 
nº 12 23 46 650 478 581 

I % 1,0 1,6 2,5 5,5 4,0 4,3 
nº 32 47 53 335 318 329 

J % 2,7 3,4 2,9 2,8 2,7 2,4 
nº 32 63 109 97 347 731 

K % 2,7 4,5 6,0 0,8 2,9 5,4 
nº 3 5 4 4 19 43 

L % 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 0,3 
nº 172 145 184 997 839 1170 

M a Q % 14,3 10,4 10,1 8,4 7,1 8,6 
nº 1199 1396 1824 11867 11827 13560 

Total % 100 100 100 100 100 100 
Legenda : A-Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura; C-Indústrias Extractivas; D-Indústrias 
Transformadoras; E-Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água; F-Construção; G-Comércio por 
Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico; H-
Alojamento e Restauração; I-Transportes, Armazenagem e Comunicações; J-Actividades Financeiras; K-
Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas; L- Administração Pública, Defesa e 
Segurança Social Obrigatória; M-Educação; N-Saúde e Acção Social; O-Outras Actividades de Serviços 
Colectivos, Sociais e Pessoais; P – Famílias com Empregados Domésticos; Organismos Internacionais e Outras 
Instituições Extraterritoriais. 
Fonte: Departamento de Estatísticas do Emprego, Trabalho e Formação Profissional, Ministério do 
Trabalho e da Segurança Social 

 

 

 

Quadro 21 – Evolução do Nº de Unidades na Área de L ocalização Empresarial de 
Castelo Branco 

 

Ano 

N.º de Unidades 
Empresariais 

Instaladas 
Postos de 
Trabalho Área Coberta (m 2) Área do Lote (m 2) 

1980 2 398 14.481 39.580 
1981 5 80 6.000 25.260 
1983 5 67 7.986 31.767 
1985 4 53 12.900 43.123 
1987 9 175 15.558 81.908 
1988 5 1.275 30.325 109.726 
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1989 8 114 6.580 43.259 
1990 19 840 44.662 198.112 
1991 3 46 3.233 19.626 
1992 11 397 18.621 74.305 
1994 8 205 7.662 40.215 
1995 8 103 17.199 64.828 
1996 4 27 6.762 21.795 
1997 5 112 6.018 29.383 
1998 2 32 3.544 14.874 
1999 12 108 16.261 63.467 
2000 2 20 375 42.053 
2001 3 25 4.452 19.003 

Total 115 4077 222.619 962.284 
Fonte: Câmara Municipal de Castelo Branco 

 

 

Quadro 22 – Evolução do Pessoal ao serviço, por ram o de actividade 
 

 
Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS. 
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Quadro 23 – Evolução do pessoal ao serviço, segundo  grupo etário 
 

 
Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS. 

 
 
 

Quadro 24 – Decomposição da população activa desemp regada (1991/2001) 
 

Castelo Branco Beira Interior Sul Tipologia de Desemprego 
1991 2001 % 2001 Var. % 1991 2001 % 2001 Var. % 

HM 4,8% 5,4% - 12,6% 5,4% 6,0% - 9,7% 
H 3,0% 3,9% - 29,1% 3,4% 4,1% - 23,2% 

Taxa de 
Desemprego 

F 7,4% 7,3% - -2,1% 8,7% 8,3% - -4,6% 
HM 1076 1371 100% 27,4% 1606 1931 100% 20,2% 
H 397 536 100% 35,0% 607 752 100% 23,9% 
F 679 835 100% 23,0% 999 1179 100% 18,0% 

HM 373 322 23,5% -13,7% 564 422 21,9% -25,2% 
H 110 117 21,8% 6,4% 160 150 19,9% -6,3% 

Procura 1º 
Emprego 

F 263 205 24,6% -22,1% 404 272 23,1% -32,7% 
HM 703 1049 76,5% 49,2% 1042 1509 78,1% 44,8% 
H 287 419 78,2% 46,0% 447 602 80,1% 34,7% 

Total de 
Desemprego 
em Sentido 

Lato 
Procura 
Novo 

Emprego F 416 630 75,4% 51,4% 595 907 76,9% 52,4% 
HM 389 456 33,3% 17,2% 554 642 33,2% 15,9% 
H 147 188 35,1% 27,9% 233 265 35,2% 13,7% Até 1 Mês 
F 242 268 32,1% 10,7% 357 377 32,0% 5,6% 

HM 213 244 17,8% 14,6% 354 368 19,1% 4,0% 
H 89 96 17,9% 7,9% 108 145 19,3% 34,3% 

Mais de 1 
Mês até 4 

Meses F 124 148 17,7% 19,4% 210 223 18,9% 6,2% 
HM 67 167 12,2% 149,3% 92 215 11,1% 133,7% 
H 30 56 10,4% 86,7% 40 74 9,8% 85,0% 

Mais de 4 
Meses até 
11 Meses F 37 111 13,3% 200,0% 52 141 12,0% 171,2% 

HM 283 330 24,1% 16,6% 395 430 22,3% 8,9% 
H 84 131 24,4% 56,0% 120 169 22,5% 40,8% 

Fez 
Diligências 

Há 12 ou 
mais Meses 

F 199 199 23,8% 0,0% 275 261 22,1% -5,1% 
HM 124 174 20,8% 40,3% 211 276 14,3% 30,8% 
H 56 65 7,8% 16,1% 106 99 13,2% -6,6% 

Não fez 
Diligências 

F 68 109 13,1% 60,3% 105 177 15,0% 68,6% 
Fonte: INE 
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Quadro 25 – Principal meio de vida da população des empregada (1991/2001) 
 

Castelo Branco Beira Interior Sul Principal Meio 
de Vida 1991 2001 % 2001 Var. % 1991 2001 % 2001 Var. % 

Total 1076 1371 100,0% 27,4% 1606 1931 100,0% 20,2% 
 Trabalho                                                     183 105 7,7% -42,6% 268 173 9,0% -35,4% 
 Rendimentos da 
propriedade e da 
empresa                       6 6 0,4% 0,0% 6 7 0,4% 16,7% 
 Subsídio de 
desemprego                                       203 466 34,0% 129,6% 311 657 34,0% 111,3% 
 Subsidio temporário 
por acidente trabalho ou 
doença profis.   7 1 0,1% -85,7% 13 1 0,1% -92,3% 
 Outros subsídios 
temporários                                 13 10 0,7% -23,1% 17 11 0,6% -35,3% 
 Rendimento mínimo 
garantido                                  - 22 1,6% - - 28 1,5% - 
 Pensão / Reforma                44 16 1,2% -63,6% 53 22 1,1% -58,5% 
 Apoio Social                                                 5 4 0,3% -20,0% 7 7 0,4% 0,0% 
 A cargo da família                                           519 628 45,8% 21,0% 780 876 45,4% 12,3% 
 Outra situação                                               96 113 8,2% 17,7% 151 149 7,7% -1,3% 

Fonte: INE 
 

 

Quadro 26 – População Inactiva (1991/2001) 
 

Concelho de Castelo Branco Beira Interior Sul Variável 
1991 2001 % 2001 Var. % 1991 2001 % 2001 Var. % 

População Inactiva 32.058 30.517 100,0% -4,8% 51.476 45.752 100,0% -11,1% 
População com menos 
de 12/15 anos 6.667 7.369 24,1% 10,5% 9.045 9.373 20,5% 3,6% 
População s/actividade 
económica          25.391 23.148 75,9% -8,8% 42.431 36.379 79,5% -14,3% 
  Estudantes                              5.708 4.214 13,8% -26,2% 7.558 5.209 11,4% -31,1% 
  Domésticas                              5.249 3.379 11,1% -35,6% 8.618 5.218 11,4% -39,5% 
  Reformados                              12.496 13.513 44,3% 8,1% 22.967 22.764 49,8% -0,9% 
  Incapacitados para o 
trabalho  423 790 2,6% 86,8% 690 1.302 2,8% 88,7% 
  Outros                                  1.515 1.252 4,1% -17,4% 2.598 1.886 4,1% -27,4% 

Fonte: INE 
 



ANEXO V 

Quadro 17 – Modalidades de Educação e Formação no D istrito de Castelo Branco: 

Sistema Escolar 

Níveis de 

Ensino/Modalidades 

Instituições de 

Ensino/Tipo de Oferta 
Área de Formação Pólos de Oferta 

Cursos gerais 

Agrupamento 1 - Científico-natural 
Agrupamento 2 – Artes 
Agrupamento 3 - Económico-Social 
Agrupamento 4 - Humanidades 

Todos os 
concelhos do 

Distrito 

 

Ensino Secundário 
 

Cursos tecnológicos 

Informática 
Electrónica 
Mecânica 
Design 
Artes e Ofícios 
Administração 
Comunicação 
Animação Social 

Todos os 
concelhos do 

Distrito 

 

Ensino Tecnológico 
 

Cursos tecnológicos 
(qualificação Nível III) 

Artes 
Ciências empresariais 
Informática 
Engenharias e Técnicas afins 
Arquitectura e Construção 
Agricultura, Silvicultura e Pescas 
Serviços sociais e Serviços pessoais 

Várias escolas 
no Distrito 

 

Universidade da Beira 
Interior (UBI) 

Unidade de Ciências Exactas 
Unidade de Ciências de Engenharia 
Unidade de Ciências Sociais e Humanas 
Unidade de Artes e Letras 
Faculdade de Ciências da Saúde 

Covilhã 
 

Ensino Superior 
(sector público) 
 

Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) 

Escola Superior de Educação (ESE) 
Escola Superior de Artes Aplicadas (ESAA) 
Escola Superior Agrária (ESA) 
Escola Superior de Tecnologia (EST) 
Escola Superior de Enfermagem Dr. Lopes Dias 
Escola Superior de Gestão (ESG) 

Castelo Branco 
Idanha-a-Nova 

 

Instituto Superior de 
Matemática e Gestão de 
Castelo Branco (ISMAG) 
 

Informática de Gestão 
Contabilidade e Administração Castelo Branco 

Instituto Superior de 
Matemáticas e Gestão do 
Fundão (ISMAG) 
 

Informática de Gestão 
Contabilidade e Administração Fundão 

Ensino Superior 
(sector privado) 

 
Instituto Superior de 
Humanidades e Tecnologia 
de Castelo Branco (ISHT) 
 

Administração 
Biotecnologia 
Sociologia Aplicada 
Gestão de Recursos Humanos 

Castelo Branco 

Fonte: Neves, 2002:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 18 – Evolução do Número de alunos e do Númer o de cursos, segundo escola superior do IPCB,  

entre 2001 e 2006 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007* 

Escola  

Cursos  

 

Alunos  Cursos  

 

Alunos  Cursos   Alunos  Cursos  

 

Alunos  Cursos  

 

Alunos  Cursos  

 

Alunos  

Total 

Alunos 

Escola Superior Agrária 

(ESA) 5 1329 8 1262 9 1079 9 983 9 877 8 875 6448 

Escola Superior de Artes 

Aplicadas (ESART) 3 166 4 282 5 404 5 596 6 517 6 576 2567 

Escola Superior de 

Educação (ESE) 9 1090 9 953 9 829 10 738 10 656 10 659 4973 

Escola Superior de Gestão 

(ESG) 1 571 4 628 4 613 5 700 5 709 6 804 4049 

Escola Superior de Saúde 

Dr. Lopes Dias (ESALD) 4 347 3 356 3 441 6 563 6 572 6 611 2914 

Escola Superior de 

Tecnologia (EST) 5 1282 5 1290 5 1235 5 1147 6 1063 8 1044 7090 

Total  27 4805 33 4771 35 4601 40 4627 42 4394 44 4569 27961 
* No ano lectivo 2006/2007 estiveram ainda disponíveis os cursos de especialização tecnológica (CETs) tanto na EST (com 43 alunos) como na ESE (com 

11alunos). Foram ainda ministrados cursos de especialização em Sistemas de Informação na EST (20 alunos). Com estes alunos o Instituto Politécnico de 

Castelo Branco atinge no ano lectivo 2006/2007 os 4643 alunos. 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).



Quadro 19 – Cursos Ministrados no Ensino Espacial 

Instituição Cursos Ministrados/Actividades Valência s 

Conservatório 

Regional de 

Castelo Branco 

Acordeão, Canto, Clarinete, Flauta Bisel, Flauta 

Transversal, Formação Musical, Guitarra, Piano, Violeta, 

Violino, Violoncelo, Sem Instrumento. 

 

Associação de 

Apoio à Criança do 

Distrito de Castelo 

Branco (ISS) 

Ateliers Ocupacionais; Viagens Organizadas; Hipoterapia; 

Natação; Música; Cerâmica e Olaria; Floricultura em 

estufas; Educação Física. 

 

Centro de 

Actividades 

Ocupacionais 

(CAO); 

Lar Residencial. 

Associação 

Portuguesa de Pais 

e Amigos do 

Cidadão Deficiente 

Mental 

Área Sócio Educativa: 1. Sensorial (Independência Pessoal; 

Sociabilização; Comunicação; Cognição; Motricidade); 2. 

Escolaridade (Actividades da Vida Diária; Escolaridade – 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio; 

Educação Física; Tecnologias da Informação e 

Comunicação; Trabalhos Manuais); 3. Despiste Vocacional 

(Área Artística; Escolaridade; Educação Física; Tecnologias 

da Informação e Comunicação; Desenvolvimento Pessoal e 

Social; Despiste Vocacional – Lavandaria, Costura, 

Cozinha, Carpintaria, Jardinagem e Electricidade). 

4 cursos de Formação Profissional: Carpintaria, Têxteis e 

Confecções, Jardinagem, Ajudantes de Cozinha. 

Centro de Actividades Ocupacionais com reciclagem de 

papel, trabalhos manuais, jardinagem, tapeçaria, trabalhos 

em madeira e agricultura biológica. 

Um lar de jovens sem família e dois lares de deficientes 

adultos. 

Intervenção 

Precoce; 

 

Sócio Educativo; 

 

 

Formação 

Profissional; 

 

Centro de 

Actividades 

Ocupacionais; 

 

Lares e 

Residências. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Relatório de Neves e Rafael, 2006. 

 
Quadro 20 – Modalidades de Formação Técnica e Profi ssional no Distrito de Castelo 

Branco 

Níveis de 

Ensino/Modalidades 

Instituições de 

Ensino/Tipo de Oferta 
Área de Formação Pólos de Oferta 

Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense - 
ETEPA 
 

� Animação Sócio-cultural  
� Técnico de Artes Gráficas 
� Técnicas de Comunicação/Marketing, 
� Relações Públicas e Publicidade 
� Técnicas de Serviços Comerciais 
� Técnicas de Serviços Jurídicos 

 

Castelo Branco 

Escola profissional 
Agostinho Roseta 
 

� Técnicas de Gestão  
� Técnicas de Gestão de PME's e 

Cooperativas 
� Técnicas de Hotelaria/Restauração 
� Técnicas de Informática e Gestão 

Castelo Branco 

Escolas Profissionais 

INETESE 
 

� Técnica <:IeBanca/Seguros  
� Técnica de Seguros 

 
Castelo Branco 



Escola Tecnológica e 
Profissional da Sertã 
 

� Técnicas de Construção Civil 
� Técnicas de Informática e Gestão 
� Técnicas de Marketing 
� Técnicas de Secretariado 

 

Sertã 

Escola Profissional do 
Fundão 
 

� Técnicas de Construção Civil 
� Técnicas de Hotelaria e Restauração 
� Técnicas de Mecânica e Gás 
� Técnicas de Serviços Comerciais 

 

Fundão 
 

Escola Profissional de Artes 
da Beira Interior 
 

� Básico de Instrumento  
� Instrumento 

 

Covilhã 
 

Escola Profissional da Raia 
de Idanha-a-Nova 
 

� Técnica de Auxiliar de Infância  
� Técnicas de Hotelaria e Restauração 
� Técnicas de Informática/Gestão 
� Técnicas de Multimédia 
� Técnicas de Turismo Ambiental e 

Rural 
 

Idanha-a-Nova 

Escola Profissional Agrícola 
Quinta da Lageosa 
 

� Técnicas Agro-Florestais  
� Técnicas de Gestão Agrícola 
� Técnicas de Gestão e Recuperação de 

Espaços verdes 
� Técnicas de Indústrias Agro-

Alimentares 
� Técnicas de Turismo Ambiental e 

Rural 

Belmonte 

Fonte: Neves, 2002:12. 

 
Quadro 21 – Modalidades de Formação Técnica e Profi ssional no Distrito de Castelo 

Branco 

Níveis de 

Ensino/Modalidades 

Instituições de 

Ensino/Tipo de Oferta 
Área de Formação Pólos de Oferta 

Centro de Formação 
Profissional (Rede de 
Gestão Directa do IEFP) 
 

Construção civil e Obras Públicas 
Madeiras 
Electricidade 
Electrónica 
Reparação 
Manutenção de veículos 
Hotelaria 
Restauração 
Metalurgia e Metalomecânica 
Serviços administrativos e financeiros 
Informática 
Serviços pessoais à comunidade 
Indústria têxtil e confecções 
 

Castelo Branco 

Formação Profissional 

NERCAB 

Oferta formativa vária consoante as 
necessidades das diferentes áreas 
profissionais, com cursos destinados a jovens, 
desempregados, activos de empresas, quadros 
superiores e empresários 

 

Castelo Branco 

Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
do Vestuário e Confecções 
(CIVEC) 
 

Indústria do vestuário e confecções 
 

Covilhã e Castelo 

Branco Formação profissional de 
Gestão Participada 

Centro de Formação para a 
Indústria de Lanifícios 
(CILAN) 
 

Indústria de Lanifícios 
 Covilhã 

Fonte: Neves, 2002:13. 
 



Quadro 22 – Distribuição por projectos, segundo acç ão, por entidade beneficiária 

 



ANEXO VI 
 

Quadro 12 – Iniciativas Comunitárias para o Período  1994/1999 

Iniciativa Objectivos Divisões Grupo-Alvo 

Apoiou o desenvolvimento e cooperação das regiões transfronteiriças de 

Portugal e Espanha, abrangendo as NUTE III de fronteira dos dois países. 
A - Cooperação 

Transfronteiriça 

Administração Central, Autarquias Locais, Associações empresariais 

e outras entidades associativas ou representativas dos agentes 

económicos e sociais regionais ou locais. 

Previa a conclusão dos investimentos relativos à rede de transporte de gás 

natural em Portugal e à realização de interconexões desta rede com a rede 

espanhola. 

B - Conclusão das 

Redes de Energia 

Centrais electroprodutoras, consumidores industriais e consumidores 

dos sectores doméstico, comércio e serviços. 

INTERREG II  

 

Esta iniciativa foi aprovada apenas em 1996 e era constituída por três 

domínios de intervenção:  

Ordenamento do território e acções de cooperação transnacional;  

Ordenamento do território e prevenção de inundações em cooperação 

transnacional; 

Ordenamento do território e luta contra a seca 

C - Cooperação 

Transnacional para o 

Ordenamento do 

Território 

Os destinatários variavam consoante os domínios de intervenção.  

Ordenamento do território e acções de cooperação transnacional - 

Administrações nacionais, regionais e locais; Centros de Investigação 

em Ordenamento do Território. 

Ordenamento do território e luta contra a seca - Instituto da Água, 

titulares de explorações agrícolas, associações de agricultores, 

organismos da Administração Pública e Instituições de Ensino e/ou 

Investigação. 

LEADER II 

O LEADER II - Acções de Desenvolvimento da Economia Rural - apoiava 

acções integradas de desenvolvimento nas zonas rurais do Continente e 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

_ 

Associações de desenvolvimento local, entidades nacionais, 

regionais ou locais de direito público ou privado 

REGIS II 

O Programa Operacional de Desenvolvimento das Regiões Ultra-

Periféricas Portuguesas abrangia as Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira. 
_ 

Administração Regional, Empresas e Institutos Públicos, Associações 

Empresariais e Comerciais e Autarquias Locais - tendo sido, na 

Região Autónoma da Madeira, a ANAM - Aeroportos e Navegação 

Aérea da Madeira, S.A., a principal entidade beneficiária. 

 

 

 

Igualdade de oportunidades para as mulheres no domínio do emprego 

NOW 

Mulheres jovens ou adultas em situação de desemprego, emprego 
precário ou ameaçadas de exclusão do mercado de emprego; 
empresárias; mulheres que prosseguissem a promoção na carreira 
profissional ou a criação do próprio emprego; professores; 
formadores; agentes de desenvolvimento social e económico. 



Integração das pessoas desfavorecidas e deficientes no mercado de 

trabalho; HORIZON 

Reabilitação de deficientes e suas famílias, jovens em risco, 

toxicodependentes, grupos populacionais desfavorecidos, reclusos e 

ex-reclusos, minorias étnicas e culturais. 

EMPREGO e 

Valorização dos 

Recursos 

Humanos  

 

Integração dos jovens sem qualificação no mercado de trabalho. 

YOUTHSTART 

Jovens com menos de 20 anos sem qualificação e com dificuldades 

de integração na vida activa, formadores, agentes de 

desenvolvimento social. 

 

ADAPT 

O ADAPT - Adaptação de Mão-de-obra às Mutações Industriais - pretendia 

apoiar a adaptação dos trabalhadores às transformações tecnológicas e à 

evolução dos sistemas de produção. 

_ 

Activos empregados em PME, em risco de desemprego por via das 

mudanças nos processos produtivos, tecnológicos e organizacionais; 

Empresários e Gestores, sobretudo das PME. 

RECHAR II 

O RECHAR II apoiava a reconversão económica das zonas mais afectadas 

pelo declínio da indústria carbonífera e do emprego neste sector. Em 

Portugal abrange o concelho de Castelo de Paiva. 

_ 

Entidades envolvidas em projectos de interesse público com o acordo 

das autarquias locais, associações socio-económicas e agências de 

desenvolvimento. 

RESIDER II 

O RESIDER II apoiava a reconversão económica de zonas gravemente 

afectadas pela reestruturação da indústria siderúrgica, abrangendo os nove 

municípios da Península de Setúbal. 
_ 

Infra-estruturas no Parque Industrial do Seixal - Associação do PIS e 

Urbindústria Sistema de Incentivos - trabalhadores dispensados pela 

siderurgia e empresas que garantissem a absorção da mão-de-obra 

dispensada. 

KONVER II 

O Programa KONVER II destinava-se ao apoio de acções no âmbito da 

reconversão das actividades ligadas ao sector da Defesa Nacional. 

_ 

Autarquias locais e associações de municípios, empresas públicas, 

privadas ou mistas, associações empresariais, associações de apoio 

ao desenvolvimento, associações/entidades sem fins lucrativos e de 

reconhecido interesse público, instituições científicas ou outras que 

tenham como objectivo principal, actividades de I&D. 

RETEX 

O RETEX, com início em 1993, visava a modernização do tecido 

empresarial nas regiões particularmente afectadas pelo processo de 

reestruturação da indústria têxtil/vestuário. 

_ 

Empresas, grupos de empresas, estruturas associativas ou outras 

entidades sem finalidade lucrativa. 

PME 

O Programa das Pequenas e Médias Empresas dirigia-se à generalidade 

das pequenas e médias empresas dos sectores secundário e terciário 

designadamente, a indústria e artesanato, o turismo, comércio e alguns 

serviços. 

_ 

As PME de qualquer sector de actividade, individuais ou associadas 

para o desenvolvimento de projectos comuns e empresas do sector 

do turismo e da construção civil e obras públicas, que empregassem 

entre 50 e 250 trabalhadores. 

URBAN 

O URBAN destinava-se a apoiar a revitalização e requalificação das áreas 

urbanas - centros de cidades e suas periferias - com fortes sinais de 

depressão e degradação, com problemas de declínio económico e urbano, 

Área Metropolitana do 

Porto  

& 

Autarquias Locais, instituições privadas de solidariedade social e 

outras entidades associativas ou representativas dos agentes 

económicos e sociais regionais e locais. 



desemprego e deterioração da qualidade de vida e acumulação de 

fenómenos de exclusão social e insegurança. O Programa 

consubstanciava-se em duas operações-piloto 

 Área Metropolitana de 

Lisboa. 

PESCA 

Procurava garantir a perenidade da pesca mediante o equilíbrio entre os 

recursos e o espaço de pesca e assegurar a modernização do sector, 

aumentando a produtividade e melhorando a competitividade das 

empresas. Aplicava-se às zonas mais dependentes da pesca. 

_ 

Pescadores, armadores, aquicultores, industriais e trabalhadores da 

indústria transformadora 

Fonte: Elaboração própria com base em http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm e na informação disponível em www.qca.pt. 
 

Quadro 13 – Iniciativas Comunitárias para o Período  2000/2006 

Iniciativas Objectivos Grupo-Alvo Acções Prioritári as 

Financiamento 

a Portugal 

(Milhões de €) 

Interreg III 

 

 (para as regiões 

transfronteiriças) 

 

Implementação de estratégias 

conjuntas transfronteiriças 

transnacionais e programas de 

desenvolvimento; 

 

Aprofundamento de parcerias entre 

diferentes níveis da administração com 

os agentes económico-sociais 

relevantes; 

 

Efectiva coordenação entre o 

INTERREG III e os instrumentos de 

política externa da UE especialmente 

tendo em vista o alargamento: 

programas PHARE, TACIS, MEDA, 

 

Vertente A – Todas as áreas ao longo da 

fronteira ao nível de NUT III conforme lista 

das orientações. 

 

Vertente B – Três programas têm incidência 

em Portugal: Sudoeste Europeu; Espaço 

Atlântico e Mediterrâneo Ocidental. 

Três novos programas serão dedicados à 

cooperação das regiões ultraperiféricas com 

as áreas envolventes (Açores, Madeira, Ilhas 

Canárias, Caraíbas, Reunião). 

 

Vertente C – Todo o território da UE é 

elegível. É possível estabelecer cooperação 

entre regiões não contíguas geograficamente 

Vertente A : Cooperação 

Tranfronteiriça  – Cooperação entre 

regiões fronteiriças vizinhas; o objectivo 

é desenvolver a cooperação económica 

e social através de estratégias 

conjuntas e programas de 

desenvolvimento. 

Vertente B: Cooperação Trannacional 

– Cooperação entre grandes grupos de 

regiões europeias com o objectivo de 

prosseguir o desenvolvimento e uma 

maior integração territorial na UE e com 

os países candidatos e outros países 

vizinhos. 

Vertente C: Cooperação Inter-

Regional  – Cooperação entre regiões 

418,700 



EDF, ISPA, SAFARD e CARDS. 

 

entre diferentes parceiros da Europa e a 

cooperação com países terceiros. 

no território da UE e países vizinhos 

para aumentar a coesão e 

desenvolvimento regional mediante a 

constituição de redes, especialmente no 

caso das regiões menos desenvolvidas 

e das regiões em reconversão. 

 

 

Urban II 

 

 (para segmentos 

económica e 

socialmente 

problemáticos de 

áreas urbanas) 

 

1) Promover a melhoria da qualidade 

de vida das populações de centros 

urbanos ou de subúrbios em crise das 

grandes cidades, pela formulação e a 

aplicação de estratégias inovadoras de 

revitalização sócio-económica 

sustentável; 

 

2) Fomentar o desenvolvimento e o 

intercâmbio de conhecimentos sobre a 

revitalização e o desenvolvimento 

urbano sustentável; 

 

A abordagem Urban consiste numa 

abordagem territorial integrada 

envolvendo uma sólida parceria local. 

Integra as dimensões económica e 

social através de uma série de 

operações que combinam a 

recuperação de infra-estruturas com 

 

População residente em áreas urbanas em 

crise.  

A população coberta por cada zona será de 

pelo menos 20 mil habitantes mas poderá, 

em certos casos, ser reduzida até aos 10 mil. 

 

O Urban II financiará actividades a levar a 

cabo no âmbito de parcerias constituídas 

numa base geográfica. Estas reunirão 

agentes interessados tais como as diferentes 

esferas da administração pública, as 

organizações não governamentais, os 

parceiros sociais e o sector empresarial. 

 

a) Requalificação plurifuncional de 

terrenos e zonas degradadas, 

compatível com o ambiente e capaz de 

gerar oportunidades de emprego 

sustentável; integração das 

comunidades locais e das minorias; 

reintegração de excluídos e prevenção 

da delinquência; 

b) Promoção da capacidade empresarial 

e de oportunidades de emprego, no 

âmbito da conservação do património 

cultural, do ambiente e dos serviços de 

proximidade. Garantia da igualdade 

entre homens e mulheres; 

c) Desenvolvimento de estratégias 

contra a exclusão e a discriminação, 

designadamente através do 

melhoramento dos planos de educação 

e formação; 

d) Desenvolvimento de sistemas 

integrados de transportes públicos mais 

19,2 



acções nos sectores económico e do 

mercado de trabalho, complementadas 

por medidas destinadas a combater a 

exclusão social e a melhorar a 

qualidade ambiental. 

 

eficazes e respeitadores do ambiente; 

e) Redução e tratamento de resíduos, 

redução da poluição, uso de fontes 

energéticas renováveis; 

f) Desenvolvimento do potencial criado 

pelas tecnologias da sociedade de 

informação nos sectores económico, 

social e ambiental, incluindo o aumento 

de oferta de serviços de interesse 

público às pequenas empresas e aos 

cidadãos; 

Leader +  

 

(para áreas rurais 

periféricas em 

declínio agrícola) 

Visa incentivar a aplicação de 

estratégias originais de 

desenvolvimento sustentável 

integradas, cujo objecto seja a 

experimentação de novas formas de:  

a) Valorização do património natural e 

cultural 

b) Reforço do ambiente económico, no 

sentido de contribuir para a criação de 

postos de trabalho 

c) Melhoria da capacidade 

organizacional das respectivas 

comunidades 

Os objectivos específicos do LEADER+ 

para Portugal são:  

a) Mobilizar, reforçar e aperfeiçoar a 

iniciativa, a organização e as 

competências locais; 

São beneficiários um conjunto de parceiros 

denominados grupos de acção local que 

elaboram a estratégia de desenvolvimento e 

são responsáveis pela sua aplicação. Devem 

ter uma expressão equilibrada e 

representativa dos diversos meios 

socioeconómicos do território. 

 

Todos os territórios rurais da UE serão 

elegíveis para o LEADER +. 

Porém deverão ser delimitados territórios de 

pequena dimensão formando um conjunto 

homogéneo do ponto de vista geográfico, 

económico e social. 

Vector 1  – apoio a estratégias 

territoriais de desenvolvimento rural, 

integradas e de carácter piloto, assentes 

na abordagem ascendente e de parceria 

horizontal. 

 

Vector 2  – apoio à cooperação 

interterritorial e transnacional. 

 

Vector 3  – colocação em rede de um 

conjunto dos territórios rurais da 

Comunidade Europeia, beneficiários ou 

não do LEADER+, bem como de todos 

os agentes de desenvolvimento rural.  

 

266,9 



b) Incentivar e melhorar a cooperação 

entre os territórios rurais;  

c) Promover a valorização e a 

qualificação dos espaços rurais, 

transformando estes em espaços de 

oportunidades; 

d) Garantir novas abordagens de 

desenvolvimento, integradas e 

sustentáveis;  

e) Dinamizar e assegurar a divulgação 

de saberes e conhecimentos e a 

transferência de experiências ao nível 

europeu. 

 

Equal  

 

(para grupos 

sociais 

desfavorecidos e 

periferizados) 

Destina-se a eliminar os factores que 

estão na origem das desigualdades e 

discriminações no acesso ao mercado 

de trabalho. 

Indivíduos que são vítimas das principais 

formas de discriminação e de desigualdade 

especificamente associadas ao mercado de 

trabalho (discriminação ligada ao sexo, à 

raça, à origem étnica, à religião, às 

convicções, à deficiência, à idade, à 

orientação sexual,...). 

 

As organizações, em particular, PMEs, que 

carecem de desenvolver as suas 

competências colectivas e/ou individuais e 

cujo desenvolvimento se irá repercutir 

positivamente na inserção de públicos 

desfavorecidos. 

Acção 1  – constituição das parcerias de 

desenvolvimento e da cooperação 

transnacional; diagnóstico de 

necessidades, concepção e 

planeamento do projecto. 

 

Acção 2  – execução dos programas de 

trabalho das parcerias de 

desenvolvimento 

 

Acção 3 – criação de redes temáticas, 

divulgação e disseminação de boas 

práticas 

 

113,8 

Fonte: Elaboração própria com base em http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm e na informação disponível em www.qca.pt. 
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ANEXO VII 

Lista de Instituições Entrevistadas 
 

Adraces – Associação para o Desenvolvimento da 
Raia Centro Sul 
Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento 

Associações de 
Desenvolvimento Local  

BeiraLusa – Agência de Desenvolvimento Regional 
para a Beira Interior Sul 
Associação Cultural e Recreativa do Valongo Associações de Carácter 

Local  Associação Bairro do Cansado 
Associações Sócio-
Profissionais e Cooperativas  

Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior 

NERCAB – Associação Empresarial da Região de 
Castelo Branco  

Associações Empresariais  ACICB – Associação Comercial, Industrial e Serviços 
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão 
Ambienta Café 
Bitzer 
Dinefer 
António Pires Lourenço & Filhos SA 
Hotel Tryp Colina do Castelo 
Danone 
Delphi 

Empresas  

Netsigma 
Câmara Municipal Castelo Branco 
Junta de Freguesia de Castelo Branco Instituições Públicas  
Instituto de Emprego e Formação Profissional 
Escola Secundária Nuno Álvares 
Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense 
Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior de Artes 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional 
(CEDER) 
Associação Empresarial da Região de Castelo 
Branco 

Instituições de Ensino e 
Formação  

Centro de Formação Profissional de Castelo Branco 
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Guião Entrevistas 

 

Nr.________________ 
Data______________ 
Local______________    

 
1.  Identificação do entrevistado 
1.1  Nome 
1.2  Idade 
1.3  Habilitações académicas/Qualificação profissional? 
1.4  Função na empresa? 
 
2.  Identificação da Organização 
2.1  Nome 
2.2  Ano criação 
2.3  Natureza Jurídica (sociedade por quotas, sociedade anónima, empresa em nome         
individual, empresa publica, cooperativa, etc)? 
2.4  Qual a origem geográfica dos fundadores?  
 

� São do concelho 
� São da região  
� São de fora da região  

 
2.5  Qual a qualificação Académica ou Formação do responsável pela empresa 
(gerente/director/dono)? 
 
3.  Características Institucionais 
 
3.1  Qual a motivação para a iniciativa empresarial?  (Assinale com X a opção) 
 

� Herança/Tradição familiar  
� Relações familiares  
� Experiência profissional no sector  
� Criação do próprio emprego  
� Desenvolvimento de uma estratégia empresarial  
� Aproveitamento de Recursos Locais  
� Motivação estritamente económica  
� Outros motivos (especifique)__________________________  

 
 
3.2  Qual a origem do capital social da empresa? 
 

� Empréstimos de particulares 
� Empréstimos à banca/entidades 

públicas 
� Fundos comunitários/nacionais; 
� Patrimoniais (terrenos, 

instalações) 
� Poupança pessoal/familiar 

 

 
 
 

� Nacional 
� Estrangeiro 
� Capital privado 
� Capital público 
� Outras fontes (especifique) 
____________________________
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4.  Contexto Empresarial 
 
4.1  Razões pelas quais a empresa se localiza no concelho de Castelo Branco e não noutro 
qualquer local? 
 

Razões da Instalação no ConcelhoRazões da Instalação no ConcelhoRazões da Instalação no ConcelhoRazões da Instalação no Concelho    Assinale a 1ª, 2Assinale a 1ª, 2Assinale a 1ª, 2Assinale a 1ª, 2ª e 3 ª ª e 3 ª ª e 3 ª ª e 3 ª 
razãorazãorazãorazão    

Tradição – residência no concelho ou distrito/Ligações afectivas ao 
negócio ou à região 

 

Tradição – desempenho da actividade no concelho/distrito  
Boa localização face aos mercados fornecedores  
Boa localização face aos mercados de escoamento  
Acesso a recursos humanos qualificados  
Boas acessibilidades  
Proximidade face a centros de investigação  
Proximidade face a redes empresariais  
Motivações estritamente Económicas  
Outras razões (especificar)  
 
4.2  Qual é a localização dos principais fornecedores? (Assinale com X a opção) 
 
Localização dos Principais FornecedoresLocalização dos Principais FornecedoresLocalização dos Principais FornecedoresLocalização dos Principais Fornecedores        

� Apenas no concelho, Sede da Empresa  
� Pelo menos um fornecedor fora do concelho da empresa  
� Pelo menos um fornecedor fora do distrito da empresa  
� Pelo menos um fornecedor estrangeiro  
� Outras? Quais  

 
4.3  Quais são os factores fundamentais para a escolha dos fornecedores? Indique três. 
 
 
4.4  Qual é a localização dos principais clientes? (Assinale com X a opção) 
 
Localização dos Principais ClientesLocalização dos Principais ClientesLocalização dos Principais ClientesLocalização dos Principais Clientes        

� Apenas no concelho, Sede da Empresa  
� Pelo menos um cliente fora do concelho da empresa  
� Pelo menos um cliente fora do distrito da empresa  
� Pelo menos um cliente estrangeiro  
� Outras? Quais  

 
4.5  Como é que os clientes têm conhecimento da empresa? 
 
4.6  Considera que tem informação suficiente sobre as actividades e produtos de outras 
empresas no concelho/região (da mesma área ou outra área)? 
 

� Sim    
� Não  

 
4.7  E sobre os programas e actividades governamentais locais? 

 
� Sim   
� Não  
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4.8   E nacionais? 
� Sim    
� Não 

 
 
 
4.9  Quais são as suas fontes de informação relativamente aos mercados? 
 

� Visitas a feiras/exposições 
� Através de outras empresas 
� Via associação empresarial/centro tecnológico 
� Contacto directo com mercados 
� Organismos públicos 
� Estudos sobre o sector 
� Outros agentes (Especificar) ________________________________ 

 
4.10  Como caracterizaria a relação da sua empresa com.... (Indique a opção com X) 
 
EntidadesEntidadesEntidadesEntidades    PositivaPositivaPositivaPositiva    NormalNormalNormalNormal    NegativaNegativaNegativaNegativa    FormalFormalFormalFormal    InformalInformalInformalInformal    Outra Outra Outra Outra 

(especifique)(especifique)(especifique)(especifique)    
Instituições de ensino e 
formação 

      

Instituições de formação 
profissional 

      

Empresas do mesmo 
sector 

      

Empresas outros sectores       
Centro de Emprego       
Câmara municipal       
Associações Empresariais       
Sindicatos       
Outras (Especificque)       
 
 
4.11  Alguma vez sentiu necessidade de estabelecer algum tipo de relação ou de colaborar 
com alguma destas instituições? E com outras? Porquê? Quem e como se estabeleceu o 
primeiro passo? 
 
4.12  Tem relações Jurídico-financeiras com outras empresas? 
 

� Sim     
� Não  

 
Quais as Relações JurídicoQuais as Relações JurídicoQuais as Relações JurídicoQuais as Relações Jurídico----financeirasfinanceirasfinanceirasfinanceiras    Assinale com X a opçãoAssinale com X a opçãoAssinale com X a opçãoAssinale com X a opção    
Independente  
É Filial  
Tem Filiais  
Parte grupo económico c/capital nacional  
Parte grupo económico s/capital nacional  
Parte grupo económico c/capital estrangeiro  
Parte grupo económico s/capital estrangeiro  
Participa no capital de outras empresas  
É participada com capital de outras empresas  
É subcontratada  
É subcontratante  
Outras? Quais  
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4.13  A que tipo de serviços de apoio à actividade empresarial recorre? Assinale os que têm 
uma oferta insuficiente na zona. 
 

Contactos Institucionais estabelecidos pela EmpresaContactos Institucionais estabelecidos pela EmpresaContactos Institucionais estabelecidos pela EmpresaContactos Institucionais estabelecidos pela Empresa    
ServiçosServiçosServiçosServiços    Internamente Internamente Internamente Internamente     No seio do No seio do No seio do No seio do 

grupo grupo grupo grupo 
económicoeconómicoeconómicoeconómico    

ExternamenteExternamenteExternamenteExternamente    Oferta Oferta Oferta Oferta 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

TotalTotalTotalTotal    

Contabilidade de 
fiscalidade 

     

Consultoria 
financeira e de 
gestão 

     

Consultoria jurídica      
Serviços técnicos 
especializados 

     

Transportes e 
comunicações 

     

Reparação e 
manutenção 

     

Limpeza e 
segurança 

     

Outras (especificar)      
 
4.14  Que relações de cooperação estabelece a empresa com outras entidades? (Indique as 
empresas/entidades com quem coopera e a sua localização) 
 
ServiçosServiçosServiçosServiços    Entidade/EmpresaEntidade/EmpresaEntidade/EmpresaEntidade/Empresa    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    
Concepção de novos produtos   
Acesso a informação   
Projectos em Comum   
Franchising   
Formação Profissional   
Investigação   
 
4.15  Que nível governamental considera mais cooperativo? E em qual tem mais confiança? 
E qual responde mais atempadamente e de forma mais competente? (Assinale com X as 
opções) 
 

Características NíveisNíveisNíveisNíveis    
É mais 

cooperativo 
Tem mais 
confiança 

Responde mais 
atempadamente 

É mais 
competente 

LocaLocaLocaLocallll        
RegionalRegionalRegionalRegional        
NacionalNacionalNacionalNacional        
ComunitárioComunitárioComunitárioComunitário        
 
 
4.16  Recebeu ou recebe algum tipo de apoio institucional (financeiro ou infra-estruturas) do 
governo local? E do governo Nacional? E da Comunidade Europeia? 
 
4.17  Que apoios? Como estabeleceu a ligação para obtenção desses apoios (directa, através de 
associação, etc…)? 
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4.18 A empresa está filiada em alguma associação? 
 

� Sim  
� Não 
   
� Local    
� Regional  
� Nacional 

 
Nome _______________________________ 
 
4.19  Em que grau a organização representa verdadeiramente os seus membros?  
 

� Altamente representativa  
� Representativa  
� Ligeiramente representativa  
� Não é representativa  

 
 
4.20  Na sua opinião, os beneficios desta organização vão além daqueles proporcionados aos 
seus membros? Em que sentido (seja a resposta negativa ou positiva)/Quais as razões? 

� Sim   Quais?________________________________________ 
� Não 

 
4.21  Acha que ao pertencer a esta organização ganha novas aptidões/conhecimentos e 
obtem algo valioso? 

� Sim 
� Não 

 
4.22  A sua influência nas actividades da organização é....  

� Activa  Posição?________________ 
� Moderada    
� Nenhuma/Fraca 
� Positiva           
� Negativa    

 
4.23  Se devido a uma eventualidade, por exemplo, risco de falência, e necessitasse de ajuda 
financeira, acha que haveria alguém disponível para ajudar?  

� Ninguém 
� Vizinhos 
� Qualquer pessoa na comunidade 
� Familiares e amigos 
� Colegas 
� Entidades públicas 
� Associações empresariais 
� Outro (especifique)_________________________ 
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4.24  Qual é o grau de confiança que tem nas seguintes instituições? 
 

InstiInstiInstiInstituiçõestuiçõestuiçõestuições    ElevadoElevadoElevadoElevado    BastanteBastanteBastanteBastante    BomBomBomBom    MédioMédioMédioMédio    FracoFracoFracoFraco    NuloNuloNuloNulo    
Policia       
Governo local       
Governo nacional       
Associações locais de desenvolvimento       
Instituições publicas (segurança social, 
centro de emprego) 

      

Tribunal       
Associações empresariais/industriais       
Associações culturais/desportivas       
Associções de solidariedade social       
Bombeiros       
Hospital       
Centro de Saúde       
Sindicatos       
Partidos politicos       
Grupos religiosos       
 
4.25  Como caracterizaria a sua relação com os sindicatos? (positiva, negativa, normal) 

Porquê? 
 
4.26  Acha que os sindicatos têm um papel a desempenhar na produtividade da empresa? 
 

4. Dê-nos a sua opinião.... 
 

 Concordo Concordo Concordo Concordo 
totalmentetotalmentetotalmentetotalmente    

ConcordoConcordoConcordoConcordo    Discorto Discorto Discorto Discorto 
totalmentetotalmentetotalmentetotalmente    

DiscordoDiscordoDiscordoDiscordo    

Nesta comunidade as pessoas procuram 
essencialmente o bem estar das suas 
familias e não se preocupam muito com o 
bem estar da comunidade em geral  

    

Nesta comunidade a maior parte das 
pessoas é honesta 

    

Nesta comunidade há pessoas capazes de 
tirar proveito umas das outras 

    

Sempre que há um problema grave com 
alguém da comunidade, há sempre 
alguém que ajuda 

    

As pessoas da comunidade estão sempre 
dispostas a ajudar 

    

Geralmetne não estou interessada/o na 
opinião do resto da comunidade  

    

Sinto-me perfeitamente integrada/o nesta 
comunidade 

    

Se perder a carteira, alguém que a 
enocntre irá devolvê-la/entregar na 
policia 
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5.  Evolução da Actividade 
 
5.1  Que tipo de investimentos realizou nos últimos 5 anos na empresa? São investimentos 
materiais ou imateriais?  Quais? (Assinale com X as opções) 
 

Composição dos Composição dos Composição dos Composição dos 
investimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentos    

    Composição dos Composição dos Composição dos Composição dos 
investimentos materiaisinvestimentos materiaisinvestimentos materiaisinvestimentos materiais    

    Composição dos Composição dos Composição dos Composição dos 
investimentos imateriaisinvestimentos imateriaisinvestimentos imateriaisinvestimentos imateriais    

    

Apenas investimentos 
materiais 

 Ampliação/Mudança 
(instalações) 

 Investigação e 
Desenvolvimento 

 

Investimentos 
maioritariamente materiais 

 Aquisição de 
Equipamentos e Viaturas 

 Marketing  

Equilíbrio entre 
investimentos materiais e 
imateriais 

 Inovação no produto  Formação e qualificação 
profissional 

 

Investimentos 
maioritariamente imateriais 

 Inovação no processo 
produtivo 

 Recrutamento de pessoal  

Apenas investimentos 
imateriais 

 Outros investimentos 
materiais 

 Outros investimentos 
imateriais 

 

Não sabe/não responde  Não sabe/não responde  Não sabe/não responde  
 
5.2  Que impactos tiveram essas acções sobre o emprego na empresa? 
 
5.3  Nos próximos 5 anos, das seguintes situações, quais admite como mais prováveis? 
(Assinale com X as opções)    
 
Situação que admite como mais provávelSituação que admite como mais provávelSituação que admite como mais provávelSituação que admite como mais provável     

� Associar-se a outras empresas/estabelecimentos nacionais  
� Associar-se a outras empresas/estabelecimentos estrangeiros  
� Não se associar  
� Ampliar as actuais instalações  
� Manter as instalações actuais  
� Mudar de instalações, mas permanecer no concelho  
� Abandonar a actividade no concelho  
� Investir em marketing  
� Outsourcing de actividades  
� Aumento da capacidade produtiva  
� Investir em formação profissional  
� Concepção de novos produtos  
� Aumento da capacidade produtiva  
� Outras situações (Especifique)  
� Não sabe  

 
5.4  Nos próximos cinco anos indique se tem intenção ou não de levar a cabo as seguintes 
iniciativas? 
 

Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    
Diversificar os produtos    
Investir noutras áreas    
Introduzir modificações no produto    
Introduzir alterações no processo de trabalho    
Introduzir alterações organizacionais    
Formação profissional    
Introduzir Tecnologias de informação    
Ambiente, Higiene e Segurança    
Certificação e Investigação &Desenvolvimento    



 8 

Internacionalização    
Outras acções inovadoras (especifique)    

 
5.5  Que impactos terão essas medidas sobre o emprego na empresa? 
 
5.6  Como avalia a evolução da actividade da empresa nos últimos 5 anos? E a evolução em 
termos prospectivos para os próximos 5 anos? 
 
 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    Desafios a EnfrentarDesafios a EnfrentarDesafios a EnfrentarDesafios a Enfrentar    
AgravamentoAgravamentoAgravamentoAgravamento    EstagnaçãoEstagnaçãoEstagnaçãoEstagnação    

    
MelhoriaMelhoriaMelhoriaMelhoria    

NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    

Concorrência nacional     
Concorrência externa     
Modificação das tendências de procura     
Exigências tecnológicas     
Necessidades de reestruturação da empresa     
Exigências ao nível da qualidade     
Desajuste entre competências pretendidas e 
as existentes no mercado de trabalho 

    

Tendência para a segmentação     
Outros Problemas (identifique qual) 
 

    

 
 
6.  Estrutura do Emprego e Formação na empresa 
 
6.1  Qual o volume de emprego, segundo regime contratual em 2006 e a sua evolução nos 

últimos 5 anos? 
 

EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    Tipo de ContratoTipo de ContratoTipo de ContratoTipo de Contrato    Nr. Nr. Nr. Nr. 
TotalTotalTotalTotal    

HomensHomensHomensHomens    
Criação Criação Criação Criação     ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção    SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão    

Permanentes (contrato s/ 
termo) 

     

A prazo – 1º contrato a termo      
A prazo – 2º contrato a termo      
Eventuais/Sazonais      
Recibos Verdes      
Outros regimes (Especificar)      

TotalTotalTotalTotal         
 
 
6.2  Qual o volume de emprego, segundo área funcional em 2006 e a sua evolução nos 

últimos cinco anos? 
 
 

EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    Área FuncionalÁrea FuncionalÁrea FuncionalÁrea Funcional    Nr. TotalNr. TotalNr. TotalNr. Total    HomensHomensHomensHomens    
Criação Criação Criação Criação     ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção    SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão    

Dirigentes      
Administrativos      
Área Produtiva      
Área Comercial      
Área da Manutenção      
Outras áreas      

TotalTotalTotalTotal         
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6.3  Qual o volume de emprego, segundo nivel de qualificação em 2006? Qual a evolução 

registrada nos últimos 5 anos? 
 
 

EvoEvoEvoEvoluçãoluçãoluçãolução    Níveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de Qualificação    Nr. Nr. Nr. Nr. 
TotalTotalTotalTotal    

HomensHomensHomensHomens    
Criação Criação Criação Criação     ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção    SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão    

Quadros Superiores/Dirigentes      
Quadros Médios      
Encarregados, Mestres, 
Contramestres e Chefes de 
Equipa 

     

Profissionais Altamente 
Qualificados 

     

Profissionais Qualificados      
Profissionais Semi-qualificados      
Profissionais Não qualificados      
Praticantes e Aprendizes      

TotalTotalTotalTotal         
 
 
6.4  Qual a idade média do pessoal ao serviço? _________________________ 
 
6.5  Quem é responsável pela identificação da necessidade de recursos humanos na 

empresa?  
 
6.6  Quais são as principais formas de recrutamento de recursos humanos ? (Assinale com X 
as opções) 
 

Formas de Formas de Formas de Formas de 
Recrutamento InternoRecrutamento InternoRecrutamento InternoRecrutamento Interno    

Quadros e Quadros e Quadros e Quadros e 
ChefiasChefiasChefiasChefias    

Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais 
QualificadosQualificadosQualificadosQualificados    

Profissionais Não Profissionais Não Profissionais Não Profissionais Não 
qualificados/Aprendizesqualificados/Aprendizesqualificados/Aprendizesqualificados/Aprendizes    

Na mesma secção    
Entre secções    
Com recurso a 
aprendizagem em 
exercicio 

   

Com recurso a formação 
interna 

   

Com recurso a formação 
externa 

   

Outro(Especifique)    
Formas de Formas de Formas de Formas de 
Recrutamento ExternoRecrutamento ExternoRecrutamento ExternoRecrutamento Externo    

   

Empresa do sector, na 
região 

   

Empresa do sector, fora 
da região 

   

Empresas de outros 
sectores, na região 

   

Empresas de outros 
sectores, fora região 

   

Centro de Emprego, 1º 
emprego 

   

Centro de Emprego, 
novo emprego 

   

Via anúncio    
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Via conhecimento 
pessoal 

   

Recurso a instituições 
de ensino 

   

Empresas de 
recrutamento e selecção 

   

Outras (especifique)    
 
 
6.7  Quais os factores que têm tido maior peso no recrutamento de pessoal para a empresa? 
 

Níveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de Qualificação    FactoresFactoresFactoresFactores    
Quadros e Quadros e Quadros e Quadros e 
ChefiasChefiasChefiasChefias    

Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais 
qualificadosqualificadosqualificadosqualificados    

Profissionais não Profissionais não Profissionais não Profissionais não 
qualificados e apqualificados e apqualificados e apqualificados e aprendizesrendizesrendizesrendizes    

Conhecimento Directo    
Idade    
Habilitações 
Académicas 

   

Background de 
formação profissional 

   

Experiência acumulada    
Outro (especifique)    

 
6.8  Quais as principais debilidades detectados relativamente aos recursos humanos da 
empresa? E dos recursos humanos disponivel no mercado de trabalho local? (Assinale com X 
as opções) 
 

Debilidades Debilidades Debilidades Debilidades     Debilidades dos Debilidades dos Debilidades dos Debilidades dos 
RH na empresaRH na empresaRH na empresaRH na empresa    

Debilidades dos RH no Debilidades dos RH no Debilidades dos RH no Debilidades dos RH no 
mercado de trabalho mercado de trabalho mercado de trabalho mercado de trabalho 
locallocallocallocal    

Falta de habilitações 
escolares/académicas 

  

Habilitações académicas/escolares 
desadequadas 

  

Falta de Profissionalismo, competência 
ou de responsabilidade; 
negligência/desleixo 

  

Falta de vontade de aprender, falta de 
empenho e dedicação 

  

Absentismo   
Falta de espirito de iniciativa, falta de 
ambição 

  

Falta de polivalência, capacidade de 
adaptação 

  

Falta de formação profissional 
adequada 

  

Não utilização dos equipamentos de 
segurança/não cumprimento das regras 
de HST 

  

Conflitualidade interna   
Falta de experiência profissional   
Outros problemas (especificar)   
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6.9  A empresa tem trabalhadores que considera excedentários? Se SIM, quais os motivos 
porque os considera excedentários? (Assinale com X a opção) 
 
Motivos         

� Idade  
� Perfil profissional desadequado  
� Incapacidade de adaptação  
� Mercado em recessão  
� Deficiência de formação geral  
� Qualificações desadequadas  
� Outros (especifique)  

 
6.10  Os trabalhadores recebem remunerações complementares? De que tipo? 
 
Remunerações Complementares        

� Subsidio de refeição  
� Subsidio de transporte  
� Seguro de saúde  
� Prémios de produção  
� Comissões  
� Ajudas de custo  
� Planos de reforma  
� Outros (especifique)  

 
6.11  Considera que estas remunerações funcionam como incentivos para aumentar a 
produtividade? 
 
 
6.12  Quais as perspectivas de Evolução do Emprego, segundo nivel de qualificações? Quais 

as razões?_______________________________________________________ 
 

Níveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de QualificaçãoNíveis de Qualificação    CriaçãoCriaçãoCriaçãoCriação    ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção    SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    TotalTotalTotalTotal    
Quadros Superiores/Dirigentes      
Quadros Médios      
Encarregados, Mestres, 
Contramestres e Chefes de 
Equipa 

     

Profissionais Altamente 
Qualificados 

     

Profissionais Qualificados      
Profissionais Semi-qualificados      
Profissionais Não qualificados      
Praticantes e Aprendizes      

TotalTotalTotalTotal         
 
 
6.13  Quais as perspectivas de Evolução do emprego, por áreas funcionais?  
 
6.14  Quais as razões?__________________________________________________ 
 

Área FuncionalÁrea FuncionalÁrea FuncionalÁrea Funcional    CriaçãoCriaçãoCriaçãoCriação    ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção    SupressãoSupressãoSupressãoSupressão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    
Dirigentes     
Administrativos     
Área Produtiva     
Área Comercial     
Área da Manutenção     
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Outras áreas     
TotalTotalTotalTotal        

 
 
 
6.15  Quais são os perfis em crescimento e em recessão? (designar profissão) 
 
 
 
6.16  Que habilitações/qualificações se exigem a uns e outros? (Assinale com X a opção) 
 

HabilitaçõesHabilitaçõesHabilitaçõesHabilitações    Perfis em  crescimentoPerfis em  crescimentoPerfis em  crescimentoPerfis em  crescimento    Perfis em RecessãoPerfis em RecessãoPerfis em RecessãoPerfis em Recessão    
Nivel Superior   
Curso Médio/Profissional   
Ensino Secundário (12º ano)   
Ensino Básico (9º ano)   
Não há exigências deste tipo   

 
6.17  Que características e requisitos é que são exigidos aos profissionais? 
 

Características e RequisitosCaracterísticas e RequisitosCaracterísticas e RequisitosCaracterísticas e Requisitos        Características eCaracterísticas eCaracterísticas eCaracterísticas e Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos        
Atenção  Exigência/Precisão  
Autonomia  Educação  
Busca de Soluções para o Cliente  Formação  
Capacidade de adaptação  Focalização no desempenho de tarefas  
Capacidade de aprendizagem  Força/Robustez  
Capacidade de compreensão  Higiene  
Capacidade de consulta de manuais técnicos  Inteligência  
Capacidade de decisão  Juventude  
Capacidade de execução  Organização  
Capacidade de gestão  Paciência/Perseverança  
Capacidade de liderança  Perspicácia  
Competência  Profissionalismo  
Competências comerciais  Qualidade no trabalho  
Conhecimento de línguas  Rigor  
Conhecimentos técnicos (Know-how)  Responsabilidade  
Consciência  Sensibilidade  
Dedicação  Simpatia  
Dinamismo  Vontade de aprender  
Espirito de iniciativa  Outras características/requisitos  
Experiência  Nada em especial/não existem requisitos  
 
6.18  Como avalia o sistema educativo/formativo do concelho e região?  
 

Níveis de AvaliaçãoNíveis de AvaliaçãoNíveis de AvaliaçãoNíveis de Avaliação    Sistema de Ensino/FormaçãoSistema de Ensino/FormaçãoSistema de Ensino/FormaçãoSistema de Ensino/Formação    
ExcelenteExcelenteExcelenteExcelente    Bom Bom Bom Bom     RazoávelRazoávelRazoávelRazoável    Fraco Fraco Fraco Fraco     

NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    

Ensino Secundário Geral      
Ensino Secundário Tecnológico      
Ensino Profissional      
Ensino Superior/Politécnico      
Formação inserida no mercado de trabalho      
Qualificação de recursos humanos      
Relação ensino/empresas      
Sistema cientifico e tecnologico      
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6.19 A sua evolução adecua-se às necessidades das empresas?  
� Sim    
� Não  

 
6.20 A empresa tem empregado jovens saídos do sistema de ensino/formação do concelho ou 

da região?   
� Sim    
� Não   

  
6.21 São a maioria dos trabalhadores?  

� Sim 
� Não   

 
6.22 Nos últimos cinco anos, o recrutmaento na região tem aumentado, diminuido ou 
manteve-se? 
 
6.23  Quais os motivos/preferência por pessoas formadas na 
Região?__________________________ 
 
6.24  Qual a relação com sistema de ensino/formação? A empresa oferece estágios 
profissionais? Porquê? 
 
6.25  Considera a rede de oferta formativa existente no concelho/região adequada às 
necessidades das empresas? 

� Sim  
� Não   

 
6.26  Quais considera serem os pontos fortes e fracos da oferta formativa? E do sistema de 
ensino? 
 
6.27  Quais as formas/modalidades de aquisição de qualificações por parte dos 
trabalhadores da empresa? (Assinale  de 1-3 as principais formas) 
 

Áreas FuncionaisÁreas FuncionaisÁreas FuncionaisÁreas Funcionais    Formas de aquisição de 
qualificações/formação DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    AdministrativosAdministrativosAdministrativosAdministrativos    Área Área Área Área 

ProdutivaProdutivaProdutivaProdutiva    
Área Área Área Área 
ComercialComercialComercialComercial    

Na empresa, através da 
experiência 

    

Na empresa, através da 
frequência de acções de 
formação 

    

Noutra empresa, através da 
experiência 

    

Noutras empresa, através da 
frequência de acções de 
formação 

    

Através do sistema de ensino 
oficial 

    

Através frequência de cursos 
de formação 

    

Outras formas     
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6.28  A empresa realizou, promoveu ou recorreu a outras entidades para acções de formação 
profissional? Porquê?_________________________________________ 
 

A empresa....A empresa....A empresa....A empresa....    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    
Realizou acções de formação   
Promoveu acções de formação   
Recorreu a outras entidades para acções de Formação. Quais?   
Outras? Quais   

 
6.29  Qual o nivel de prioridade das Acções de Formação, segundo os grupo-alvo? 
 

Nível de PrioridadeNível de PrioridadeNível de PrioridadeNível de Prioridade    GruposGruposGruposGrupos----alvoalvoalvoalvo    
ElevadoElevadoElevadoElevado    MédioMédioMédioMédio    BaixoBaixoBaixoBaixo    NuloNuloNuloNulo    

Quadros Superiores/Dirigentes     
Quadros Médios     
Encarregados, Mestres, Contramestres e Chefes de Equipa     
Profissionais Altamente Qualificados     
Profissionais Qualificados     
Profissionais Semi-qualificados     
Profissionais Não qualificados     
Praticantes e Aprendizes     
 
6.30  Qual deverá ser a modalidade de formação para cada uma das áreas funcionais? 
 

Área FuncionalÁrea FuncionalÁrea FuncionalÁrea Funcional    QualificaçãoQualificaçãoQualificaçãoQualificação    AperfeiçoamentoAperfeiçoamentoAperfeiçoamentoAperfeiçoamento    EspecializaçãoEspecializaçãoEspecializaçãoEspecialização    ReconversãoReconversãoReconversãoReconversão    
Dirigentes     
Administrativos     
Área Produtiva     
Área Comercial     
Área da Manutenção     
Outras áreas     

TotalTotalTotalTotal        
 
6.31  Quais as formas de financiamento da Formação profissional? (Assinale com X as 
opções) 
 
Formas de FinanciamentoFormas de FinanciamentoFormas de FinanciamentoFormas de Financiamento        

� Financiamento integral por parte da empresa  
� Através de dispensas de serviço  
� Subsídios aos formandos para formação pós laboral  
� Recorrendo a instrumentos de apoio à formação profissional  
� Outras (especifique)______________________________________  

 
6.32  Considera as qualificações/formação dos empregados fundamental para o 
produtividade da empresa? 
 
6.33  E que valor atribui à experiencia profissional? É mais importante que a 
formação/habilitações? 
 
6.34  Na sequência das acções de formação, qual é a evolução dos trabalhadores que 
permanecem na empresa? 

� Promoção na categoria profissional 
� Promoção no estatuto remuneratório 
� Mudança de posto de trabalho 
� Aumento das responsabildiades dentro da mesma categoria 
� Outras (especifique) 
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6.35  Que factores conduzem a necessidades de formação?  

� Reorganização dos processos de trabalho 
� Exiggencia de adaptação a novos equipamentos 
� Exigencia de adaptação a novos processo produtivos 
� Exigencias de adaptação a novos produtos 
� Aproveitamento de apoio financeiro para o efeito 
� Outro (especifique) 

 
6.36  Como foram detectadas as necessidades de formação? 
 
6.37  Como avalia as acções de formação? 

� Adequadas às necessidades 
� Pouco especifica ou especializada 
� Conhecimentos adquiridos não tem aplicação pratica ou esta é reduzida 
� Outra (especifique) 

 
 
7.  Avaliação da Actividade Económica  
 
7.1  Considera que nos últimos 5-10 anos o concelho se tornou mais competitivo? 
 

� Sim Razão?_______________________________________ 
 
� Não Razão?_______________________________________ 

 
7.2  Qual a sua opinião sobre a importância dos seguintes factores de competitividade? 
Quais as potencialidades e as debilidade na fileira produtiva?  
 
Factores de Factores de Factores de Factores de 
CompetitividadeCompetitividadeCompetitividadeCompetitividade    

Muito Muito Muito Muito 
importanteimportanteimportanteimportante    

Importante Importante Importante Importante     Pouco Pouco Pouco Pouco 
importanteimportanteimportanteimportante    

Nada Nada Nada Nada     
importanteimportanteimportanteimportante    

Potencialidades Potencialidades Potencialidades Potencialidades     DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

Custo das matérias-
primas 

      

Custos mão-de-obra       
Qualidade produtos       
Recursos Humanos 
Qualificados 

      

Marketing       
Factores locativos       
Potencial de Inovação       
Modernixação produtiva       
Especialização produtiva       
Apoio à iniciativa 
empresarial 

      

Internacionalização       
Relação 
fornecedores/clientes 

      

Cooperação empresarial       
Concorrencia interna       
Concorrencia externa       
Outros factores? Quais?       
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7.3  Qual a sua opinião acerca das seguintes características do concelho: 
 
 Muito Muito Muito Muito 

BoaBoaBoaBoa    
BoaBoaBoaBoa    RazoáRazoáRazoáRazoávelvelvelvel    FracaFracaFracaFraca    PéssimaPéssimaPéssimaPéssima    

Grau de desenvolvimento industrial      
Qualidade dos serviços produtivos      
Acessibilidades internas      
Acessibilidades externas      
Qualidade ambiental      
Nível de equipamentos e infra-estruturas de 
apoio à actividade produtiva 

     

Qualidade do parque industrial      
Internacionalização da região      
Poder autárquico      
Disponibilidade de Emprego      
Poderes públicos      
Associações regionais      
Associações empresariais      
Associações locais      
Outros (especifique)      
 
 
7.4  Em sua opinião quem mais contribuiu para a evolução do concelho nos últimos 5-10 
anos nos aspectos a seguir identificados?  
 
AspectosAspectosAspectosAspectos    Fundos Fundos Fundos Fundos 

da UEda UEda UEda UE    
Investimento Investimento Investimento Investimento 
governo governo governo governo 
centralcentralcentralcentral    

Acção do Acção do Acção do Acção do 
municípiomunicípiomunicípiomunicípio    

Empresários Empresários Empresários Empresários 
locaislocaislocaislocais    

Investidores Investidores Investidores Investidores 
estrestrestrestrangeirosangeirosangeirosangeiros    

Associação Associação Associação Associação 
empresarialempresarialempresarialempresarial    

Melhoria na 
acessibilidade ao 
concelho 

      

Equipamentos e 
infra-estruturas 

      

Internacionalização 
da região 

      

Crescimento da 
industria 

      

Crescimento dos 
serviços produtivos 

      

Aumento do emprego       
Qualidade dos 
Recursos Humanos 

      

 
7.5  Acha que pode de algum modo contribuir para o desenvolvimento do concelho/região? 
 

� Sim   
� Não 

 
7.6  Como avalia a actual conjuntura económica do concelho/região e nacional? 
 

 Boa Normal Má 
Nacional    
Local    
Regional    
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7.7  Quais os maiores constrangimentos à actividade económica regional? 
 

ConstrangimentosConstrangimentosConstrangimentosConstrangimentos 
Taxas, Impostos e outros pagamentos elevados  Investimento público insuficiente  
Falta de programas de apoio, incentivos fiscais  Preços elevados de água e luz   
Acessibilidades insuficientes  Poder de compra reduzido  
Falta de apoios à fixação de pessoas  Apoio à criação de empresas 

insuficiente 
 

Envelhecimento/redução da população  Concorrência mercados externo e 
interno 

 

Emprego não qualificado  Incentivos fiscais ao interior 
insuficientes 

 

Falta de incentivos ao 
investimento/internacionalização 

 Insuficiente acesso ao crédito  

Legislação laboral pouco flexível  Inexistência de parques de logística  
 
7.8  Considera que estar integrados no arco urbano centro (Covilhã, Fundão e Castelo 
Branco) traz vantagens competitivas às empresas do concelho? Porquê? 
 
7.9  Quais são as tendências do mercado de trabalho? 
 

� Expansão 
� Recessão 
� Manutenção 
� Outra   Qual?___________________________ 

 
7.10  Na sua opinião quais os sectores que estão a sofrer processos de reestruturação 
produtiva no concelho? Por que razão? 
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